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er dan a.u.b. mee naar een van 

de werkgroep leden, dan kun-

nen we het de eerst volgende 

vergadering behandelen Je kunt 

ook een email sturen naar onze 

website.  

Het email adres van de Road 

Runners website is: 

info@roadrunnersjoure.nl  

 

De werkgroep Road Runners 

Joure is nu ongeveer twee jaar 

actief. De werkgroep is in het 

leven geroepen om Road Run-

ner activiteiten te ontwikkelen 

en leuke dingen te organiseren. 

Hoog tijd voor de 2e nieuws-

brief. 

De werkgroep vergadert onge-

veer 4 maal per jaar en bij toer-

beurt bij een van de werkgroep 

leden thuis. De werkgroep be-

staat uit de volgende Road Run-

ners: 

 Remco Visser 

(voorzitter) 

 Bea Visser 

(secretaresse) 

 Jelle de Jong  (website 

beheer) 

 Rixte Stoker (lid) 

 Uilke van Gelderen (lid) 

 Lies de Vries (lid) 

 Piebe v.d. Berg (lid ) 

Uiteraard is het bedenken van 

ideeën niet  alleen voorbehou-

den aan de leden van de werk-

groep. Mocht je ideeën of sug-

gesties hebben dan horen we 

die uiteraard heel graag.   

Heb je een idee of voorstel kom 

Er wordt nog te weinig gebruik 

gemaakt van het smoelenboek 

op onze website.  

Graag zouden we zien dat hier 

meer smoelen op komen.  

Vooral nieuwe leden wordt 

opgeroepen hun profiel foto op 

te sturen. 

 

Stuur dus je foto op met 

naam via onderstaande  

mail: 

info@roadrunnersjoure.nl  

en je bent in beeld bij de 

Road Runners Joure. 

Werkgroep Road Runners Joure 
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“Variatie in je 

trainingen is een 

van de manieren 

om je van succes 

te verzekeren:” 

Joe Catalano, 

hardloopcoach. 

 

Snertloop 20 Februari 2016 
Een tijdje geleden zaten wij, Harmen, Annigje, Bea en ik,  bij elkaar en hadden het natuurlijk over 

……….. jawel, hardlopen. Onder het genot van een wijntje en een hapje kwamen wij op het idee om 

ook, in navolging van de Tjeukemeerloop, iets in de winter te organiseren. Al snel waren we erover 

uit: start en finish vanaf huis Harmen en Annigje, leuke route naar en door de Haulsterbossen, maar 

ook verschillende afstanden zodat iedereen mee kon doen. Na afloop in de tuin een lekkere kop snert 

of tomatensoep met glühwein, verspreid een aantal potkacheltjes met een houtvuurtje, uiteraard dit 

alles met een pak sneeuw. De taken verdeeld, Harmen en Annigje verbouwen of de tuin of de kamer 

en garage en maken tomatensoep, Remco en Bea organiseren / zetten een route uit van 11 en 6 km 

en maken snert.  

      
   

 

 

 

 

 

Na enige tijd van wachten op sneeuw, wederom maar weer een avond aan het vergaderen en de 

knoop doorgehakt, de loop gaan we organiseren op 20 februari 2016. Aangezien het er niet naar uit 

zag dat er nog  sneeuw zou komen hebben we plan B uit de kast getrokken:  na de loop allemaal lek-

ker binnen in huis. Uiteindelijk was het dan zover, zaterdagmiddag, 15.15 uur. Alle lopers kwamen 

binnengedruppeld. Hier volgt de deelnemerslijst:  

6 km     11 km 

Baukje, Jolanda, Richard, Cees  Ilse, Sofia, Uilke, Marije, Coby, Petra 

Appie, Lies, Ely, Andries, Roelena  Jeanine, Christel, Harrit, Grietje, Henk 

     Alice, Harmen en Annigje 

Na een kop koffie of thee met heerlijke eigen gemaakte “lopers cake” volgde er een  route uitleg van 

Remco.  Nadat iedereen (de dames) nog even gebruik maakten van het kleinste hokje konden we los. 

 

  

 

Om 16.00 uur viel het startschot voor de 11 km lopers. Het eerste stuk van de route werd gelopen 

onder begeleiding van een aantal fietsers, “de 6 km lopers”.  

J A A R G A N G  2  N U M M E R  2  

“Hardlopen is een 

reeks van korte 

zweefmomenten 

op aarde” 

N I E U W S B R I E F  
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Bij het begin van de Haulsterbos zijn even later ook de 6 km lopers gestart. Zo was het voor iedereen toegankelijk, wat de 

opzet van  de “RoadRunners Joure”  s. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

De route liep kris kras door het bos met soms verrassende paadjes.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ja, het leek wel een beetje op een trailroute en dus goed opletten naar de bewijzering. Daar hadden sommigen lopers wat moeite mee, 

waar andere lopers weer gebruik van maakten om voorop te lopen. (noem geen namen).   

Na het rondje in Haulsterbos zijn de “11 km lopers” weer terug gelopen en de “6 km lopers” op de fiets of auto naar het startpunt voor het 

huis van Harmen en Annigje. 

N I E U W S B R I E F  
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De garage was omgetoverd tot een kleedkamer zodat iedereen droge kleren kon aantrekken. 

                                                     

Aansluitend hebben we met z’n allen gezellig nagezeten onder het genot van heerlijke snert, tomatensoep en hapjes en ondertussen kon je 

de foto’s bekijken op de beamer. Uiteraard stonden er ook verschillende soorten (sport)drankjes op tafel. 

                                        

Al met al een leuke sportieve middag waarbij we gezien hebben dat er veel mogelijkheden zijn in de Haulsterbossen en dat we ook gezellig 

met elkaar na konden kletsen. We kregen veel positieve reacties dus zeker voor herhaling vatbaar. Hou je agenda maar vrij in februari 2017 

want de snertloop gaat zeker weer terugkomen en het zou leuk zijn met nog meer deelnemers. En je ziet dat het voor iedereen te doen is 

ook als je nog niet zo’n lange afstand kan lopen. Dus tot volgend jaar. 

    Harmen Annigje Bea en Remco 

 

P A G I N A  4  
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    Beste  Road Runner, op zaterdag 18 juni 2016 is er  weer de jaarlijkse barbecue.  

    De barbecue wordt dit jaar gehouden in de tuin van Remco en Bea in Joure.  

 

De aanvang van de barbecue is 

19.30 uur. Nadere informatie en 

een uitnodiging volgt nog.  

 

Houd deze datum nu al vast vrij in 

je agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

N I E U W S B R I E F  

Barbecue RR Joure 

 Zomertrainingen RR Joure 

 

Tijdens de zomer, in de schoolvakanties gaan de trainingen gewoon door, verza-

melen bij De Stuit en vanaf hier naar verschillende locaties. Ook tijdens de zo-

mer kun je aan je conditie bouwen en kom je erna sterker tevoorschijn. 

‘Ik loop zoals ik me 

voel ...’ 

Henry Rono 

hardloopkampioen 

‘Het eerste wat ik 

moest leren is dat ik 

het kon…’ 

Sue Stricklin 

Hardloopster 
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Trailrunnen vs Harlopen 
De laatste jaren is het 

“trailrunning” erg populair 

geworden bij de hardlopers.  

Aangezien ik al een aantal jaren 

deze tak van hardlopen beoe-

fen dacht ik om eens een arti-

kel te schrijven over traillopen 

en de verschillen met hardlo-

pen. 

Wat is trailrunning ? 

Trailrunning wil zeggen “off-

road hardlopen” door de na-

tuur, smalle paadjes  (=trails), 

evt. natuurlijke hindernissen 

zoals een beekje, heuvels/

bergen en rotsen bedwingen. 

Er zijn de laatste jaren steeds 

meer lopers die deze uitdagin-

gen opzoeken. Het dichter bij 

de natuur lopen, meer rust en 

ervaren hoe mooi de omgeving 

kan zijn in plaats van massale 

evenementen, over asfalt en 

steeds de focus op snellere 

tijden. Wie op de weg hard-

loopt zal dat stukje asfalt 

meestal moeten delen met 

fietsers, brommers en auto’s.  

Ongeveer 20 jaar geleden za-

gen we dezelfde beweging bij 

de fietsers, waaruit het moun-

tainbiken is ontstaan. Iedere 

loper loopt weleens een stuk 

off-road of bouwt dit soort 

lopen bewust in zijn of haar 

trainingsprogramma.  

Het voordeel is dat je minder 

op snelheid maar meer op 

gevoel loopt. Iedere stap die je 

zet is anders door de wisselen-

de ondergrond, dus een goede 

concentratie is erg belangrijk 

(het is mij wel overkomen dat 

ik tijdens een trail in de Belgi-

sche Ardennen 3x onderuit 

ben gegaan omdat ik te veel 

om mij heen keek en aan het 

genieten was van de omgeving 

in plaats van mijn ogen op het 

paadje te houden)  

Door trails te lopen bouw je 

meer kracht op in je benen en 

krijg je sterkere enkels. Het is 

ook een training voor je bo-

venlichaam doordat 

je continue moet 

“balanceren”. De 

zachtere en afwisse-

lende ondergrond 

beperken de impact 

op je gewrichten, 

waardoor je makke-

lijker langere afstanden kunt 

lopen.  

Dit speelse karakter maakt het 

lopen ook minder stresserend.  

Maar ja, waar kan ik dan zo’n 

trail lopen? Eigenlijk kan dat 

overal, afgelopen februari heb-

ben we met de RoadRunners in 

het bos bij Haskerhorne een 

mooie route uitgezet. Dus zo 

ver hoef je niet van huis weg. 

Er zijn ook steeds meer trail-

wedstrijden in de buurt, waar 

wij regelmatig aan mee doen en 

ook al meerdere RoadRunners 

enthousiast hebben gekregen 

die met ons meegaan.  

Wie weet krijgen we meer 

lopers mee na het lezen over 

ons enthousiasme voor traillo-

pen.  

Voor meer informatie over 

trailrunning of nieuwsgierig 

naar een trail in de omgeving, 

de volgende sites helpen: trail-

running.eu / mudsweattrails.nl. 

Remco Visser 

The reason we race 

isn’t so much to 

beat each other , 

… but to be  

with each other 

 

Christopher 

McDougall  
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   PAL Loop 2016 
Afsluitdijk Loop van de Jouster RoadRunners op de agenda. Voor het eerst in de korte historie leek het weer 

een spelbreker te worden. Code geel leverde enkele afzeggingen op en de nodige twijfelaars. Klaas werd bijna 

naar Langweer geblazen, maar stond toch in Zurich klaar voor de 30 km, net zoals Sofia, Bea, Remco.  

Voor de 15 gingen Heep, Jelle, Veerle, Tjeerd en voor de overige 

afstanden Ytje, Steinar, Appie en Lies. Tijdwaarneming en supporters: 

Erryn en Bert Jan (7  mensen die niet RoadRunners zijn maar con-

nectie hebben met Lies). Vanwege de wind werd er in Den Oever 

gestart. Droog, maar loeiharde wind. Lies ging op de fiets, hoefde 

nagenoeg niet te trappen, maar heeft  het wel even aangezien of het 

verantwoord was.  

Klaas ging voortvarend van start en liep in een lekker tempo van 12 km/h. Hij had geïnvesteerd in een 

“drankgordel”, zodat de fietser hem niet hoefde te bevoorraden. Heel geleidelijk werd hij een stipje aan de hori-

zon. De anderen lieten zich niet beïnvloeden, en liepen vrolijk pratend hun eigen race. 

Hier bij Jelle is Klaas voor het laatst gesignaleerd. Jelle kon zich nog net staande houden bovenop de dijk, wach-

tend op Heep. Gelukkig was het naast de dijk minder wind, zodat je daar goed kon lopen.  

 

Na een uur kwam de eerste bui, even later volgde er nog één zodat de 15 km lopers vlak voor de wissel nog 

behoorlijk nat werden.  

Ytje nam het over van broer Tjeerd, Steinar fietste mee en wisselde na ongeveer 8 km weer met vriendin Ytje.  

Werd het weer 

met code geel-

spelbreker voor de 

PAL loop 2016??... 

Nee dus!!!….. 

 

Appie laat even 

zien hoe hard het 

waait... 

 

Bea vloog het laat-

ste stuk… 

 

Klaas was voor de 

tijdwaarneming al 

binnen… 

 

Team Jelle en 

Heep gingen als 

een speer, oor-

zaak de wind??…. 

 

Ondanks code 

geel is iedereen 

veilig gearri-

veerd…. 
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Jelle nam het over na 15 km van Heep, dit team ging als een speer(of lag het aan de wind). 

Appie nam het over van dochter Veerle en de laatste 4,5 km van dit team werden afgelegd door Lies, die vroeger startte zodat iedereen 

(behalve Klaas die al gearriveerd was en sneller was dan de tijdwaarnemer) ongeveer gelijk klaar was.  

Het bleek wel moeilijk te zijn om met zo’n harde wind te lopen, de benen moesten soms sneller dan ze konden. Bea vloog het laatste stuk, 

alsof ze nog geen 25 km gelopen had. Appie laat even zien hoe erg het waaide. Dit was bij de finish, we waren allemaal op tijd  klaar want de 

wind werd nog krachtiger.  

Na afloop geen picknick, maar koffie in motel Zurich. Ondanks code geel ( en een val met de fiets)  was iedereen veilig gearriveerd. 

Klaas:  geschatte tijd   2.44.00   

Tjeerd, Ytje en Steinar  2.51.37 

Heep en Jelle   2.51.57 

Bea    2.53.40 

Sofia    2.57.01 

Remco    2.57.01 

Veerle, Appie en Lies  3.01.59 

 

 

N I E U W S B R I E F  
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Goede tijden, slech-

te tijden, 

Wie kent die niet, de oudste 

Nederlandse soapserie. De 

serie loopt al vanaf 1 oktober 

1991. Een van de eerste ac-

teurs waren toen o.a. Reinout 

Oerlemans als Arnie Alberts, 

Antonie Kamerling als Peter 

Kelder. Heel veel informatie 

over de soap en alle acteurs 

die ooit meegespeeld hebben 

of nog meespelen kan je o.a. 

vinden op Wikipedia. Wat niet 

op Wikipedia staat is informa-

tie over de Road Runners 

Joure. Road Runners Joure 

loopt al vanaf 1986. Inmiddels 

dus ruim 30 jaar.  De registra-

tie van de looptijden bij de 

diverse loopevenementen start 

in 2001. De eerste geregi-

streerde wedstrijd is die van 

de halve marathon van Eg-

mond. Deelnemers en tijden 

destijds: 

Gerrit Hilarius 1:51:35, Cor 

Hilarius 2:01:01, Jetty Abma 

2:03:14, Rixte Stoker 2:04:24, 

Siepie Kramer 2:08:45, Lies de 

Vries 2:22:09. 

 

Al deze informatie moeten we 

dus zelf bijhouden en onder-

houden. Hiervoor gebruiken 

we onze website roadrun-

nersjoure.nl. Zo kan je door 

de jaren heen zien we meelie-

pen bij de RoadRunners. Zo 

bouwen we een mooi stuk 

historie op.. Voor het bijhou-

den van de looptijden hebben 

we jullie hulp nodig. Daarom 

(nogmaals) het verzoek om 

jullie looptijden door te geven. 

Dit kan via de website naar 

mag ook via de RoadRunners 

WhatsApp.  

 

 

Goede tijden, slechte tijden 
Goede tijden of 

slechte tijden geef 

het door via 

info@roadrunners.nl 

of d.m.v de 

RoadRunners  

WhatsApp 

en dan staat jouw 

tijd geregistreerd 

N I E U W S B R I E F  
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Beste allemaal, 
Nog een paar weekjes en dan is het zover. 

Ik daag mezelf uit om 2x op de fiets en 1x lopend de Alpe d`Hues te beklimmen ten gunste  

voor de KWF. Al maanden aan het trainen en actief opzoek naar sponsors. 

 

   

Wie wil mij nog het laatste zetje geven? 

 
Eventueel een kleine bijdrage of het kopen van een set pennen ( 4stuks) voor € 5,00. 

1 setje bestaat uit een rode, blauwe, groene en oranje pen . 

Ik neem de pennen mee op 18 en 25 mei naar de trainingen. 

Je mag ook bellen dan breng ik een setje langs. 

 

Wil je nog wat meer van mij  lezen dan verwijs ik je graag naar mijn website van de Alpe d`HuZes. 

 

www.deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/rixtemulder 

Iedereen alvast bedankt, 

Rixte Mulder 

Alpe d’HuZes 2 juni 2016 
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