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Run for a good cause: 
yourself 
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Move by Stories 
 

Zoveel sporters in alle soorten en maten. Zoveel soorten verhalen. Vele doelen, 
verschillende motivaties. Snelle lopers en minder snelle lopers. Prestatiegericht en juist 
voor de fun. Iedereen die sport of beweegt doet dat om een andere reden. Waarom? 
 
In dit magazine worden verschillende verhalen aan het licht gebracht. Waarom doen 
sporters mee aan een bepaald evenement of waar trainen ze voor? Wat is de ervaring en/of 
beleving er achter? Laat je mee nemen in hun ervaring. Heb jij een ervaring die je wil delen? 
Neem dan contact op! 
 
Tevens staat in dit magazine weetjes over producten, evenementen die plaats vinden ect.  
 
Heel veel leesplezier.  
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“Die 100 km was een ding” 
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De een heeft talent, de ander moet er  keihard voor knokken. Is de een minder dan 
de ander? Denk in de mogelijkheden die je hebt en je kunt veel meer. Durf te 
dromen en deze dromen te verwezenlijken.  

 
Het begon met gymmen 
Op mijn zevende jaar ben ik begonnen met gymmen bij een gymvereniging. Ik was als 
meisje niet de dunste en zeker niet lenig. Bij de gymvereniging heb ik het erg naar mijn zin 
gehad. Ik werd steeds leniger en kon steeds meer. Op mijn achttiende heb ik een tijd wat 
anders gedaan: fitness. Totaal niet mijn ding. Waarom deed ik het? Bewegen is goed en nog 
meer aankomen was ook geen optie. Na een aantal jaar fitness ben ik gaan squashen. Dat 
vond ik echt heel leuk. Techniek toe passen en rammen.  
 
Rond mijn vijfentwintigste ben ik bij een andere gymvereniging weer gaan gymmen. 
Inmiddels was ik wat afgevallen en naast het gymmen deed ik inmiddels ook hardlopen. 
Dat heb ik een tijd gedaan en ben ook les gaan geven bij de vereniging.  
 
Trails 
Het hardlopen ging ik steeds serieuzer aanpakken. Ik liep eerst alleen op de weg. Nadat een 
vriendin voorstelde om 10 km bij de Koning van Spanje Trail te lopen, was ik deels om. Het 
was zwaar, maar veel uitdagender. Dat jaar liep ik nog een aantal trails. Nadat ik met een 
klein groepje in de Ardennen had gelopen, was ik helemaal om. Meer genieten, 
verschillende ondergronden, tijd voor ontspanning tijdens het lopen, wat was dat leuk. 
Inmiddels ben ik wat ervaring rijker. Ik heb nu een aantal leuke dingen gedaan, maar het 
“echte” werk gaat nog komen. Dat ging niet zonder vallen en opstaan. De komende periode 
zal ik mij ook nog vaak tegen komen en mij achter mijn oren krabben: “Waar ben ik aan 
begonnen.” Uiteindelijk zal het allemaal waard zijn.  
 
Denken in mogelijkheden 
Ook op de trails kun je, ondanks dat het ontspannender is, vervelende opmerkingen 
krijgen. Ik heb nog steeds geen maatje 34 en dat hoeft ook niet. Simpelweg omdat dat niet 
bij mij past. Ik ben goed zoals ik ben. Dat ik met dit lijf, zoals mensen dat zeggen, zo kan 
lopen, is fijn. Het bewijst dat je niet dun hoeft te zijn. Denken in de mogelijkheden.  
Wat kan en lukt is gaaf. Je grenzen  
verleggen en kijken wat je lichaam  
aan kan. Daar werk ik hard voor. Mijn  
zwaktepunt is mijn knie.  Na een 
operatie en een pittige revalidatie,  
mag ik nu niet klagen waar ik sta. Het  
is wel opletten. Zonder kruisband kan 
ik niet alles meer en zal ik goed moeten  
doseren en verdelen. Rustweken  
zijn nog belangrijker  
geworden. Voor iedere sporter is dat  
goed. Rust is ook training.   
 
 

De eerste zwemtocht van ruim 6.000 meter. Wat 
was dat zwaar. 
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100 km 

 
Afgelopen december liep ik de Bello Gallico. Een 
race van 80 km of 160 km. Ik wilde heel graag 
een keer verder dan de 80 km. Dat had ik een 
aantal keer gedaan. 160 km kwam toen nog te 
snel. Vooraf had ik besloten om voor 100 km te 
gaan. Het was afzien….. Deze wedstrijd is in 
december. Op dat moment was het best koud. Je 
start ’s ochtends vroeg. Dan ben je nog fris en ga 
je er voor. Eerste posten, die iedere 20 km zaten, 
was het even zitten. Wat drinken en aanvullen. 
Op de 80 km zou ik warm eten krijgen. Daar 
keek ik naar uit. Helaas hadden ze niet zoals 
beloofd glutenvrij eten. Gelukkig was ik er wel 
op voorbereid en had ik zelf wat meegenomen. 

Dat was koud eten. Ik had wel zin in iets warm. Niets aan te doen. Daar leer je mee omgaan. 
Na een stop die langer duurde dan de andere stops, weer op pad. De laatste 20 km. Die 
waren erg koud. Het begon harder te waaien en te sneeuwen. Ik heb het niet snel koud 
tijdens het rennen, maar het was het ijskoud. De laatste 5 km kreeg ik ook enorm veel last 
van mijn lies. Waar dat vandaan kwam? Aantal zeiden dat het een mentaal ding was. Later 
bleek dat het niet mijn lies was, maar een stijve heup. Het kan naar bijzondere plaatsen 
uitstralen….. 
 
Ik was zo blij dat ik bij 100 km was.  
Waarom toch niet doorgegaan? Qua tijd had het gekund. Op tijd stoppen en niet eigenwijs 
door gaan is ook wilskracht. Durven luisteren naar je lichaam en jezelf geen lafaard vinden. 
Ik was erg trots en blij met die prestatie! Ik heb een periode gehad, dat ik mijzelf wel laf zou 
vinden. Gelukkig sta ik daar nu boven. Op iedere prestatie die je levert, mag je trots zijn. Je 
haalt jouw doel. Dat is een feestje waard.  
 
Krachttraining en zwemmen 

Naast het trailrunnen/hardlopen zwem ik en doe ik ook aan 
krachttraining. Zwemmen is een prettige afwisseling. Het is 
goed voor mijn ademhaling. Je bent aan het trainen zonder 
dat je spieren en gewrichten worden belast. Ook bij het 
zwemmen houd ik van uitdagingen. Die zijn voor mij 
extreem, zoals zwemmen zonder wetsuit bij een 
watertemperatuur van 7 graden of een tocht van ruim 6.000 
meter. Het liefst zwem ik in het open water. Baantjes 
trekken in het zwembad vind ik saaier.  

 
Om te zorgen dat alles sterkt genoeg blijft, doe ik aan 
krachttraining. Naast het hardlopen is dat zeer belangrijk. 
Het liefst doe ik dat met de aquabags en –balls. Door het 
water word je constant uit balans gehaald. Doordoor ben je 
specifieker aan het trainen. Tijdens mijn revalidatie heb ik 
kennis gemaakt met deze manier van trainen. Een manier 

Mooie momenten tijdens de Bello Gallico 
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van trainen die bij mij past. Het gaat van het principe uit, dat je tijdens een beweging 
meerdere spiergroepen gebruikt. Je gebruikt bijvoorbeeld tijdens het lopen niet alleen je 
buikspieren, maar ook o.a. je rugspieren. Met deze manier van trainen, train je meerdere 
spiergroepen tegelijk.  
 
Dingetje 
Mijn doelen? Dit jaar is dat eerst de 103 km bij de Dolomiti  
Extreme Trail. Daar zie ik wel tegen op en heb er ook  
onwijs veel zin in. Heerlijk dubbelzinnig. Ik weet dat  
klimmen niet mijn sterkste punt is. Met ruim 7.000 D+  
wordt dat een ding. Daarna staat de Great Escape 100 mile  
op het programma. Als trainingsrondje ga je dat niet even  
doen. Mentaal moet het goed zitten.  
 
Ik houd mij aan het trainingsplan en ga er vol voor. In  
mijn column en op mijn YouTubekanaal zal ik jullie mee  
nemen in mijn trainingsreis naar mijn doelen voor dit jaar. Je moet zelf lopen of zwemmen, 
oftewel trainen. Support van de mensen die dicht bij je staan, is belangrijk. Word je niet 
gesteund, dan is het nog moeilijker. Ga altijd je doelen en dromen achterna, ook al is het 
nog zo moeilijk.  
 
Hoe ik train? Naaste de lessen die ik geef, train ik zelf ook op verschillende manieren. 
Momenteel volg ik een onlineprogramma voor mijn mobiliteit, train ik eens per week bij 
een personal trainer. Daarnaast zet ik zelf nog een circuitje uit. Ik probeer ook regelmatig 
naar de Ardennen te gaan voor de hoogtemeters. Eind mei ga ik een pittig 
trainingsweekend doen in de Vogezen. Met de nodige hoogtemeters.  
 
 
 Monica Dekker: Move by Motivation & Drive 
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Trail des  
Idylles: 

 

Vergeet alle dagelijkse 
beslommeringen 
en geniet van het  

idyllische gebied in de 
Belgische Ardennen. 
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Trail des Idylles 
 

Zaterdag 20 april 2019 was de derde editie van Trail des Idylles. Een trail waar vooraf weinig 
informatie gegeven wordt over de route. De afstanden en hoogteprofiel is bekend. Je hebt 
de verhalen van voorgaande edities en je weet dat je 14 km, 24 km of 50 km loopt. 
 
De organisatie van deze trail deelt bewust vooraf geen  
route en deelt alleen een aantal foto’s. Waarom? Ze  
willen het graag als een verassing houden. Het hoogte- 
profiel van de route maken ze wel bekend. Waarom is  
deze trail gaaf? 
 
De inschrijvingen gaan hard. Vooraf is het ook uitver- 
kocht. Voor een trail van 50 km waarbij het inschrijf- 
geld €10,00 is, is dat ook niet zo gek. De mensen die uit  
de omgeving van Malmedy komen, hebben de route  
gemaakt. Ze kennen het gebied goed en weten hoe ze  
het moeten doen om optimaal gebruik te maken van  
de mooie paadjes en het hoogteprofiel. 
 
Drie afstanden  
De start is voor alle drie de afstanden hetzelfde. Al snel  
buigt de 14 km af. Voor de deelnemers van 24 km en  
50 km staat er een pittige klim te wachten. Dat al in  
het begin…. Een klim waarbij de poles eerder onhandig  
zijn. Het is handen en voeten werk. De temperatuur  
speelt niet helemaal mee; warme dag in april.  
Bovenaan deze klim is de splitsing van de 24 km en  
50 km. Deze routes zullen de gehele race elkaar kruisen.  
Het laatste stuk vanaf de verzorgingspost is hetzelfde.  
Het eerste stuk is gelijk zwaar. Dat zal zo blijven tot de  
eerste verzorgingspost. Veel klimmen en technische  
paden. Bij de eerste post aangekomen op ongeveer  
15 km, voor de 50 km-deelnemers, wordt gezegd dat  
het tweede stuk wat minder zwaar is. De hitte speelt  
wel mee. Het klopt wel: dit stuk is minder zwaar, maar  
zeker niet minder mooi.  
 
Bij de volgende post komt de 24 km er ook bij. Vanaf  
daar lopen beide afstanden een klein stukje samen op. De  
50 km buigt een andere kant af. Deze route is langs het  
water. Heerlijk om af te koelen, lees er in gaan. Het is  
een mooi stuk in de Ardennen. Genieten…. De  
wandelaars moedigen de deelnemers aan en gaan ook  
opzij om ze te laten passeren. Vanaf de laatste  
verzorgingspost komen de routes van de 24 km en 50 km  
bij elkaar. Er wachten nog twee klimmen, waarvan er  
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een lang en zwaarder is. Als surprise, zoals de  
vrijwilligers het zeggen, is er nog een extra post met 
eten en drinken.  
 
Op naar de finish! 
 
Wat is de indruk van deze trail? 
Deze trail is niet duur. Waar kom je die prijzen tegen  
op die afstanden? Het parcours is goed uitgezet. De  
organisatie geeft vooraf geen gpx-bestanden met de  
routes. Je loopt deels over privéterreinen heen. Het  
is echt een idyllische route. Ontzettend mooi en  
pittig. Veel technische stukken. De vrijwilligers zijn  
ontzettend vriendelijk. Ze nemen de tijd voor een  
praatje, maken foto’s van je op plekken waarvan zij zeggen  
dat het een mooi plaatje wordt. De verzorgingsposten zijn  
goed geregeld. Er ligt van alles. De route is heel goed uitgezet.  
Je kunt niet verkeerd lopen. Deze trail is echt een aanrader! 
 
Malmedy 
Malmedy is een klein plaatsje in de Ardennen. Het is een baken van rust en de weinige 
inwoners, 6500, zijn zeer vriendelijk. Tijdens de trail konden de deelnemers de groene 
omgeving al ervaren. Bij deze stad vloeren de rivieren de Warche en de Warchenne samen.  
Dit stadje heeft in de Tweede Wereldoorlog een triest dieptepunt meegemaakt. In de 
omgeving van Malmedy kun je dat ook zien. Zo is er een oorlogsmuseum en zie je op 
verschillende plaatsen tanks staan.  
Naast de mooie trailpaadjes en de natuur zijn er ook vele andere mooie 
bezienswaardigheden in de buurt en kun je er vele activiteiten doen.  
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Mijn eerste trail 
 
Op zaterdag 20 april stond mijn eerste trail gepland om te lopen buiten ons mooie Brabant 
en ook buiten Nederland. Wij gingen naar de Ardennen. Nog iets specifieker we gingen naar 
het plaatsje Malmedy om de Trail des Idylles 3e édition te lopen. Ik ging voor het eerst 15 
km lopen op een trail met 650 hoogtemeters. De afstand vond ik een grote uitdaging, omdat 
ik op de weg maximaal 14km had gelopen tot nu toe. Maar naar aanloop naar deze trail 
kreeg ik van meerdere mensen al wel te horen dat het best flink veel hoogtemeters zijn 
voor de eerste keer. Ik had zo iets: “Ik ga het beleven en zien.”  
 
De dag van de trail hebben Monique en ik eerst Monica en Michael uitgezwaaid. Zij gingen 
50km lopen. Daarna zijn wij samen wat gaan relaxen in de zon. Ik moest echt wat bijkomen 
van de lange auto rit. Monica stuurde een foto van haar eerste klim. Toen dacht ik: “Waar 
ben ik aan begonnen?”  
 
 Begin van de middag kwam Leonie. Zij ging de 24 km lopen. Nadat wij haar hadden 
uitgezaaid mochten Monique en ik bijna van start.  
 
De andere afstanden waren gebriefd in het Frans en Engels. Maar onze afstand kreeg alleen 
een Franse briefing. Aangezien ik Engels al bijna niet versta, laat staan dat ik iets van de 
Franse taal versta.  
Nadat het startsein was gegeven vertrokken Monique en ik voor mijn eerste echte trail. 
Tenminste zo voelde het. Wij hadden onze stokken meegenomen, maar bij de start zag je er 
bijna niemand mee. Ik dacht nog: “Is het niet wat overdreven.” Nadat wij gestart waren 
kwamen wij er al snel achter dat we erg blij waren met de stokken. We begonnen met een 
klimmetje die best stijl was, daarna een mooi smal padje naar beneden. Ik was vooral erg 
bezig met voorzichtig lopen en niet vallen omdat het best smal was.  
De omgeving was onwijs mooi en voelde echt of ik op vakantie was. Zo vrij en zo mooi was 
de omgeving voor me. 
Na een tijdje lopen vroeg ik aan Monique of het altijd zoveel klimmen en dalen was. 
Monique vertelde dat het eigenlijk wel normaal was met trailrunnen. In Nederland is dat 
eigenlijk niet zo. Maar ja, daar hebben we ook geen laaggebergte, alleen heuvel(tje)s.  
 
Op een gegeven moment moesten we bij een stuk bos omhoog. Daar was niet eens een pad. 
Ik vond dit best vreemd, want de route was daar wel aangegeven. Monique zij tegen mij: 
“Dat is normaal, dit hoort bij trailrunnen.” Nadat we waren gaan dalen hoorde we een 
doedelzak spelen. Dat was heel bijzonder en mooi. Ik had niet zo iets verwacht.  
 
Even waren we samen aan het twijfelen of we nog wel goed liepen. Wij kwamen alleen nog 
maar lopers van de 24 km tegen. Eentje die we vroegen of we goed liepen zei: “Ik moet van 
de 24 km nog maar  12 km lopen.” Wij zaten toen pas op 5 km. Monique en ik zeiden tegen 
elkaar dat in het ergste geval lopen we niet de 15 km, maar de 17 km en dat is wel te 
overzien.  
 
Het werd voor mijn gevoel steeds meer klimmen en dalen en klimmen en een stukje vals 
plat en weer klimmen en ga zo maar veder. Moest er erg aan wennen om de tijd los te laten 
met trailrunnen.  
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Agnetha en Monique bij de eerste 
verzorgingspost 

Monique en ik kwamen aan bij de eerste verzorgpost. Ik  
keek me ogen uit. Je kwam er water, ranja, cola, snoep,  
koek, chocolade, gedroogd fruit en zoute koekjes krijgen  
dit had ik nog nooit meegemaakt.  
 
Nadat we wat gedronken en gegeten hadden gingen we  
veder. Ik vroeg heel vragend aan Monique of we echt door  
het water heen moesten. Daar was ik niet echt op  
voorbereid, maar dat moest echt. Monique waarschuwde  
mij dat het glad was en toen viel ze bijna zelf.  
 
We gingen daarna weer een stuk klimmen. Dit was voor ons  
ook de grootste klim van bijna 1 km dus een flinke in mijn  
beleving. Eenmaal boven moest ik echt even bijkomen en  
daar stond een groepje muziek te maken. Erg leuk dat deze  
mensen zo enthousiast zijn. We kwamen onderweg ook  nog  
een paashaas tegen.  
 
Op een gegeven moment vroeg ik aan Monique of het altijd  
zoveel klimmen en dalen was. Maar begreep dat je vaak moet  
klimmen en dalen, maar dat het vandaag wel een zware trail  
was om te lopen. Monique vond het wel knap hoe ik het deed.  
Ik zei op een gegeven moment tegen Monique  dat wij nog  
maar eens een leuke selfie moesten maken toen we voorbij  
de koeien kwamen.  
 
Ondertussen zagen we in de groepsapp ook een selfie van  
Monica, Michael en Leonie voorbij komen. Dus die hadden  
elkaar onderweg gevonden.  
 
Net nadat wij een de foto hadden gemaakt kwamen we  
onverwacht nog een extra verzorgingspost tegen. Tot mijn  
grote verbazing kon je er ook donkerbruin biertje krijgen. Ik  
was daar toch wel even van onder de indruk.  
 
Nadat we wat cola hadden gedronken en de flesjes hadden  
bijgevuld, gingen we het laatste stuk lopen van de trail. Op  
dat moment vond ik het jammer dat het er bijna op zat.  
Ondanks dat het snik en snik heet was. 
 
Op het 14 km punt begon ik te beseffen dat ik nog maar 1 km  
moest, maar van te voren was tegen mij gezegd: “Staar je  
daar niet blind op de afstand. Het kan zomaar langer zijn  
dan 15 km.” 
 
Toen het einde in zicht kwam was ik toch wel blij. Ik  
merkte dat de laatste 500 m erg vermoeiend en zwaar  
waren.  
Naast dat ik moe was, kreeg ik last van mijn rechter  
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Monica, Michael en Leonie die elkaar 
tegen zijn gekomen bij de 

verzorgingspost 

schouder en pols.  
Het laatste stukje wilde ik sprinten, maar mijn lichaam  
was helemaal op.  
 
 

Ik was blij en trots dat ik binnen 
was. Heb onwijs genoten en dit 
smaakt echt naar meer lopen in de 
Ardennen. Meer kilometers willen 
en kunnen lopen en weer genieten 
de volgende keer.  

 
Ik heb gemerkt, ondanks ik 
powerwalken vreselijk saai vind om 
te doen, dat het vandaag wel van 
pas is gekomen en toch nuttig is om 
te doen als je wilt trailrunnen. Bij 
de Geluidswaltraining had ik nog 
wat tips gehad hoe je het beste een 
berg op kan lopen, kleine pasjes 
omhoog en naar beneden als een 
soort slang. 

 
Was tot mijn stomme verbazing niet gevallen. Denk dat het wel komt door corestability die 
ik wekelijks probeer te trainen.  
 
Op naar de volgende  trail.  
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De finish na 53 uur 

Legend Trail 2019 
 

In 2014 liep ik, Berry Snoeren, de 
Spartathlon in Griekenland; 246 km 
waar je 36 uur de tijd voor had. 
Toen een race wat onmogelijk leek. 
Na een intensieve voorbereiding 
met veel lange duurlopen, wist ik 
na 35 uur en 14 minuten Sparta te 
bereiken. Een overwinning die ik 
nooit meer zal vergeten. Zou dit 
nogmaals lukken in een andere 
vorm? 

 
Na ruim 4,5 jaar later dacht ik:  
“Zou ik het nog kunnen…..?” De 
Legend Trail trok mijn aandacht: 
een non-stop trail avontuur met 
slechts 4 checkpoints, 262 
kilometer en zelf navigeren. Vele 
ervaren ultra lopers hadden deze 
als eens gedaan, waaronder 
Maarten Schön, Chris van  Beemd 
en Dennis Stoutjesdijk. Trailrunners 
waar ik toch echt wel tegenop 
keek. De afstand leek me nog niet 

het probleem, echter zelf navigeren is een dingetje. 
 
Na een korte, maar wel zeer goede voorbereiding was het dan zover: 1 maart 2019. Om 
exact 18.00 uur ‘s avonds gingen 88 enthousiaste en zeer goed getrainde trailrunners van 
start. Het leek een koude nacht te worden, maar dat viel reuze mee. Het eerste stuk liepen 
we nog redelijk bij elkaar. Echter na 30 kilometer was het helemaal uit elkaar gevallen. Ik 
liep met een groepje die helaas alleen Frans spraken, dus daar had ik niet veel aan. Al snel 
kwam ik alleen te lopen. Het eerste stuk was voor mij bekend gebied. Langs Engereux en La 
Roche; plekken waar ik graag kom.  
 
Bij de eerste checkpoint op ongeveer 73 kilometer kwam ik samen aan met twee andere 
lopers. Na een korte pauze, wat gegeten en gedronken te hebben, vervolgde ik alleen mijn 
weg. Mijn loopmaatje was al vertrokken en de andere nam nog wat extra tijd. Na een paar 
uur alleen door de bossen gerend te hebben zou ik volgens mijn navigatie bij de tweede 
checkpoint moeten arriveren op ongeveer 114km. Daar ging het voor het eerst goed mis.  
 
Checkpoint 2 was niet waar mijn gpx-bestand mij naar toe had begeleid. In the middel of 
now where was niks. Geen mensen, geen drankpost en geen idee welke kant ik nu op 
moest. Na wat onrustig en gefrustreerd rond gelopen te hebben, want je loopt echt van 
post naar post en als die er dan niet is word je redelijk gek,  blijkt de post 4 km verderop te 
zitten. So far, so good.  
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Hier volgde hetzelfde ritueel even eten drinken en 
door. Wat kletsen met mede deelnemers en intens 
genieten. We lopen door schitterende gebieden waar 
ik nog niet eerder geweest was.  

 
Op naar checkpoint 3! De avond begint weer te vallen 
en het zal de tweede nacht zijn dat ik onderweg ben. 
Deze nacht wordt het wel koud en goed ook. Tot op 
heden nog geen echte tegenslagen gehad op het 
incident met de checkpoint na.  

 
Eenmaal aangekomen bij checkpoint 3, waar ik dan zo rond half 2 ’s nachts aankom, krijg ik 
een tascontrole. Na controle blijkt dat ik een belangrijk ding niet vanaf de start bij mij had 
en dat belangrijke ding was een bivy. Een bivy is een soort slaapzak, maar zo compact dat 
op het moment dat je geblesseerd zou raken of onderkoeld, je in deze zak kunt kruipen. Ik 
baal enorm, want bij de start hebben ze daar bij dezelfde controle niks over gezegd. Maar 
goed regels zijn regels, dus afwachten wat nu. Na overleg krijg ik te horen dat ik maar liefst  
4 uur stil mag zitten. Oké, prima dan ga ik slapen! Helaas dat kan alleen als je daarna wel 
zowel je slaapzak als bivak mee draagt op je rug. Dat is absoluut geen optie. Vier uur stil 
zitten en niet slapen na 176 kilometer gelopen te hebben. Zijn ze wel helemaal wijs???? 
Maar goed door steun van vrijwilligers blijf ik wakker en overleef ik de 4 uur stilzitten.  
 
In de vroege ochtend vertrek ik naar checkpoint 4; de laatste voor de finish. Ik ben gefocust 
en loop van de ene loper naar de ander loper. Het gaat goed en ik voel me sterk. Checkpoint 
4 bereik ik zonder problemen. “Het laatste stukje, een kleine 50 kilometer wat kan mij nog 
gebeuren?” dacht ik….. 
 
En daar gaat het mis. En goed ook, ik raak even de focus kwijt en weet totaal niet meer 
waar ik ben. Welke kant ik op moet en hoever het nog is. Alles is zwart. Ik raak mezelf 
totaal kwijt, wil niet meer, schreeuw het uit, hoort iemand mij… “HELP! HELP mij dan a.u.b.!” 
Maar niemand reageert. Ook niet gek in de bossen van de Ardennen. Het lijkt uren te duren. 
Ik kruip over rotsen, onder doornstruiken, door water,  
maar kom niet echt op de route. Zo dichtbij en dan dit! Ik zit  
er doorheen en dat ongeveer 20 km voor de finish. Maar op  
een of andere manier vind ik de kracht om toch weer op de  
route te komen. Nu kan het toch niet meer fout gaan. Maar  
de vermoeidheid, niet slapen en coördineren blijven roet in  
het eten gooien een bruggetje wat ik moet nemen krijg ik  
niet gevonden. Wat duurt het dan allemaal lang en kun je  
als mens toch veel verwerken. Veel later dan ik verwacht  
had, eerder toen alles nog goed ging, arriveer ik in het  
dorpje waar het allemaal begon. Met een super fijn onthaal  
van vrienden bereik ik de finish na 53 uur. Later blijkt dat ik  
als 2e Nederlander ben gefinisht. 
 
When heroes become legends 
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Zelfs ik 
 

Een gezond persoon heeft 100 wensen, 
een zieke slechts één. Ik, Leonie Maas, 
heb Bechterew. In mijn geval wisselen 
goede en slechtere periodes elkaar af, 
zoals bij veel mensen met reuma of een 
auto-immuunziekte. Mijn leven is, zoals 
mijn geliefde bergen: hoge toppen, maar 
ook diepe dalen. Ik ben intens dankbaar 
in de tijden dat ik weinig tot geen pijn heb 
en gelaten afwachtend, maanden, soms 
jaren dat ik me nauwelijks kan 
voortbewegen en me doodmoe met 
constante pijn door het leven sleep. 

 
Bewegen 
Behalve een gezonde levensstijl, zorgt 
vooral voldoende bewegen ervoor dat 
mijn spieren sterker worden, dat mijn 
conditie op peil blijft, dat de goede 
periodes langer duren en de slechte 
periodes korter en bovendien minder 
slecht zijn dan voorheen. Voor mij dus van 
levensbelang.  

 
Gymleraar 
Ik loop voornamelijk op twee poten: wandelen en hardlopen. Nou ja.....hard. Het is meer 
'zachtlopen'. Was....Monica en Berry vinden het niet terecht als ik mijzelf langzaam noem of 
zeg dat ik bepaald geen atleet ben. Had mijn nare gymleraar op het gymnasium 10% van 
hun motivatie- en peopleskills gehad, dan had ik heel mijn leven hard gelopen en 
zeker geen eeuwige onvoldoende voor gym gehaald. In gedachte zie ik heel soms nog dat 
kleine dikke meisje over het gravel van de sintelbaan zwoegen. Hardlopen kon je het toen 
helemaal al niet noemen. Maar ik deed zo mijn best: hijgend, puffend, zwetend met steken 
in mijn zij, kwam ik altijd pas ver na drie minuten, 'de norm', over de 400 meter streep. De 
klanken van de foute gymleraar: “Kom op Maasmeisje met je dikke kont, niet zo lui, 
doorzetten! Ja, hoor weer een onvoldoende.” Dat nagalmend in mijn verhitte hoofd.  
 
Ik ben niet lui 
Op mijn 49ste doe ik de 400 meter binnen 2 minuten, nog steeds hijgend en zwetend, alles 
gevend, maar ik doe het. 3 km, 5 km, 10 km, 15 km. Ik doe minder dan een uur langer over 
deze afstand dan de wereldrecordhouder en die 15 km Zevenheuvelenloop 2018 in Nijmegen 
is de eerste keer dat ik gewoon trots en blij over de finish kwam in plaats van dat ik mijn 
ouwe gymleraar in gedachte toeschreeuwde “Ik kan het wel, ik ben niet dik en lui en als 
iemand een doorzetter is, ben ik het wel!”   
 
  



31 
 

Trots 
Ik heb tegenwoordig een la nodig om al mijn medailles in te bewaren. Mijn eerste 10 km in 
2012 op de Marikenloop en mijn eerste 4 x 40 km op de Nijmeegse Vierdaagse in 2013 
hebben de meeste bloed zweet en tranen gekost. Op mijn eerste Kennedymars 80 km 
wandelen aan één stuk en de 15 km Zevenheuvelen run in Nijmegen ben ik het meest trots. 
 
Oefeningen zijn afgestemd op wat ik wel kan 
Ik ben nu precies één jaar aan het trainen bij Move by Motivation & Drive. In het begin als 
deelnemer aan het Rennen met Reumagroepje met Berry als coach, langzaam maar zeker 
de draad weer oppakkend na een lang en diep dal. Individuele kundige begeleiding, maar 
toch de gezelligheid van samen trainen. Oefeningen zijn afgestemd op wat je wel kunt, niet 
dat je je gehandicapt hoeft te voelen. En lukt iets niet, dan is er altijd een variant die wel 
lukt. Zo druk ik me op tegen een boom of muurtje, horizontaal is (nog) te zwaar.  
 
Corestability 
Corestability is een sleutelwoord bij Move by MD. Circuit met attributen, maar vooral je 
eigen lijf als krachthonk. Al je spieren komen aan bod. Sterke spieren en balans bij wat je 
doet zorgen bij mij voor een soepelere loop en meer uithoudingsvermogen. De trainingen 
zijn afwisselend. Door de interval oefeningen, dus snelle stukjes afgewisseld met 
rustiger tempo, werd ik sneller en door de oefeningen tussendoor krachtiger. Door het 
Mastbos of door het centrum van Breda, soms een baantraining bij Sprint, ik kijk er 
altijd naar uit.  
 
Trailvirus 
Ik ben gaandeweg besmet geraakt met het trailvirus. Door de natuur banjeren vind ik nog 
veel leuker dan over de weg. Ook omdat er veel minder prestatiedrang achter zit. Het is 
gewoon genieten. Dus ik volg het individuele Train to Trail programma van Move by MD. Het 
is afgestemd op mij en op wat ik wil bereiken. Je hebt niks aan standaard schema's, de 
mijne wordt elke maand aangevuld met nieuwe activiteiten en trainingen. Zo zijn we een 
trailweekendje naar de Ardennen geweest, doen we heuveltraining, heb ik individuele 
loopjes, gezamenlijke social trails en corestability en heb ik dit jaar bovendien veel nieuwe 
vrienden gemaakt. Samen genieten is nog veel leuker dan alleen.  
 
Doel 
Ik wil graag 25 km kunnen trailen. Veel georganiseerde trails hebben opties rond de 25 km. 
15 km is ook leuk, maar 25 km kunnen rennen over singletracks, door bossen, over 
heuveltjes, zandverstuivingen en heidevelden, over of zelfs door beekjes, hier in Nederland, 
in de Ardennen, de Vogezen, de Harz en zelfs in de Alpen, dat is wat ik wil. Dat houdt mij 
lekker lang van de straat.  
 
Halve marathon 
En in de zomer kunnen we eens kijken of ik dan ook gewoon een  
Halve Marathon, 21,1 km, over de weg loop...hard, voluit, hijgend  
en zwetend, want als ik tijdens een wedstrijd een  dipje krijg, dan 
zegt het stemmetje van Monica in mijn hoofd “Kom op, je kan het,  
volhouden nu”, the wind beneath my wings. Enig idee hoe  
gelukkig ik dan in mijn Move by Motivation & Drive shirt over de  
finish kom? Dat is het voordeel van een chronische ziekte, als het wel goed gaat, ben je veel 
gelukkiger dan elk ander gezond mens. Geen toppen zonder dalen.  
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#keepitinstinct 

#trailinspired 

#instinctnlb 

#instinct 
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Say yes to new 
trailadventures! 
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Trail 4 Daagse 
 

Van 9 t/m 12 april 2019 vond de eerste editie van de Trail 4 Daagse plaats in 
Oosterhout/Breda. In vier avonden kon je een halve marathon, marathon of een ultra lopen. 
Het unieke was niet alleen iedere avond een andere parcours, maar ook iedere avond een 
andere locatie. 
 
Klein, intiem en gezellig 
Het idee lag was er al een tijd. De uitvoering nog niet. Begin dit jaar was het: “We gaan het 
gewoon doen!” De routes werden gemaakt en voorgelopen. Alleen of met een groepje. 
Tijdens het lopen werden verschillende beelden gemaakt. Zo ontstonden verschillende 
promotiefilmpjes. Hoeveel lopers zou je hiervoor kunnen verwachten? Vijftig? Of zou dat te 
veel zijn? Lopen op de verharde weg is populairder en daar is meer animo voor. Voor de 
massa gingen we niet.  
 
Klein, intiem, gezellig en geen tijdsdruk. Zoals het op de trails is. Genieten van de 
verschillende bossen. Onderweg ook tijd hebben om foto’s te maken.  
 
Vier avonden lopen 
Is het doel behaald? Iedere avond waren er rond de tachtig lopers. Het was afwachten. 
Hingen de bordjes en lintjes er nog? Wat zouden ze van het parcours vinden? Hoge 
verwachtingen…. Na de eerste avond, De Boswachterij, kwamen al positieve reacties. Dat 
was ontzettend fijn. 
De tweede avond stond het Mastbos op het programma. Vlak bos waarbij veel mensen 
denken dat het alleen brede paden zijn. Over het algemeen is dat ook zo. Het Mastbos heeft 
ook vele mooie stukken die vaak overgeslagen worden. Dat was bij de finish te merken. 
Lopers kenden sommige delen niet en waren blij verrast. 
Surae staat bekend als een mooi stuk natuurgebied. De Schotse Hooglanders lopen daar 
rond. Als je geluk hebt, kom je die ook tegen. Deze avond konden de lopers genieten van 
een mooie zonsondergang. Lopend langs het water. Dit was volgens de lopers een van de 
mooiste routes en ook best zwaar met alle klimmetjes. 
De vierde avond op de Vrachelse Heide was de “finale”. De laatste avond. Deze avond was 
het vooral zand, vooral heel veel zand. Dat laatste klimmetje in het zand; was dat nodig? 
Tuurlijk! Jezelf uit blijven dagen.  
Bij de finish kregen de lopers een medaille en een certificaat voor het lopen van alle 
afstanden.  
 
Komt er een vervolg? Ja zeker, in het najaar komt er iets en in het voorjaar weer een Trail 4 
Daagse.   
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Verslag van Eline Terpstra van de haar beleving van de Trail 4 
Daagse: 

 
In de eerste mooie voorjaarsweek van 2019 organiseerde Move By MD de Trail 4 Daagse. Je 
kon meedoen op verschillende niveaus, variërend van 5 tot 15 kilometer per dag. Eigenlijk 
nog net iets meer zelfs waardoor je uitkwam op een halve of hele marathon of een 
ultraloop van ruim 60 km.  
 
Zelden sta ik in de topresultaten, maar dat ligt uiteraard altijd aan de andere deelnemers, 
waarvan er dan teveel zijn. Dit keer had ik een mazzeltje: met slechts een andere 
vrouwelijke deelnemer op de ultra werd ik glorieus tweede. Zo is een podiumplek toch 
blijkbaar voor iedereen binnen handbereik. Want iedereen kan het doen, traillopen. Het is 
nog leuk ook. Zeker als je na een lange kantoordag door de bos- en heidepaadjes in het 
Brabantse landschap mag lopen en de mooiste routes ontdekt die eigenlijk gewoon om de 
hoek lagen. Ik heb ze allemaal op mijn GPS-horloge opgeslagen om er de komende periode 
nog eens opnieuw van na te genieten.  
 
Eerste avond 
De eerste avond bracht ons naar de bossen bij Oosterhout. Een erg mooie route die begon 
met een single track over een natuurlijke geluidswal en daarna door de bossen en heide 
slingerde om te besluiten bij wat pittige klimmetjes in de staart. Tot mijn verassing stond 
een loopmaatje bovenop de steilste klim om iedereen spontaan een high five te geven. 
Super! 
 
Tweede avond 
De tweede dag voelde een beetje als een thuiswedstrijd, aangezien het in het Mastbos 
plaatsvond. Ik vertrok als een van de eersten, maar ontdekte dat bepaalde personen het 
nodig hadden gevonden om lintjes van de route te verwijderen. Aangezien de hele meute er 
nog achteraan kwam, heb ik toen de boel verkend, ben ik terug gelopen en vervolgens met 
handgebaren iedereen verwezen naar het volgende punt. Hierdoor kwam ik uiteindelijk op 
de 15 km als laatste over de finish, maar ach het was voor een goed doel geweest.  
 
Derde avond 
Dag drie slingerde door het mooie gebied wat men Surae noemt. Boslandschap, gevarieerd 
met heide, water en wildlive. Omdat het ook vlakbij een militaire basis ligt, vlogen er 's 
avonds twee enorme groene helikopters over, die ik nog altijd Thunderbirds 2 noem 
aangezien ik echt niet zou weten hoe de officiële benaming is. Het intense geluid wat daar 
vanaf kwam en ze recht over je heen te zien komen middenin het heide landschap, gaf het 
iets heel "Surae-listisch" en deed me denken aan scenes uit Forrest Gump. Erg bijzonder!  
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Laatste avond 
De vrijdagavond begon bij ATV Scorpio in Oosterhout, waar ik de maand daarvoor een 
hardloopvierdaagse van 4x10 km gelopen had. Allereerst liep ik een ronde van 5 km en 
daarna de 10, beginnend samen met een paar carni-crossers. De route ging over stuifzand 
en door de bossen, met op het einde uitzicht op een terrein waarvan ik weet dat jongeren 
daar "gesloten"  zitten en dat maakt je extra dankbaar dat je hier in vrijheid zo mooi rond 
mag hobbelen. Bij terugkomst was het leuk weer de vertrouwde gezichten te zien die ook 
de 10 en 15 hadden gelopen en om nog even te blijven om de laatste lopers te onthalen.  
 
Het waren vier afwisselende en uitdagende dagen, die beslist naar meer smaakten! 
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“Mijn eerste Trail 4 Daagse.” 
 

Annemieke Brokx: “Hoe heb ik hem beleefd? Zenuwachtig, spannend, intens, erg leuk, 
goede organisatie en mooie routes.” 
 
De eerste dag liep ik 5,3 km. Het is even geleden, lees paar jaar, dat ik 5 km had gelopen. 
Daardoor wist ik niet hoe het zou gaan. Het ging goed! 
 
De tweede ga ik voor de 10,6 km. Deze afstand heb ik nog nooit gelopen. Daarom was ik erg 
zenuwachtig. Met hulp van mijn loopmaatjes, Leonie en Gerda, ging dat gewoon goed. We 
liepen op een fijn looptempo en ik liep hem uit. YES!. Even een emotioneel momentje, maar 
wat een fijn gevoel. Achteraf was het 11,7 km in plaats van 10,6 km. Top! 
 
De derde dag liep ik 10,3 km. Deze was een beetje korter, maar dat ik het zou kunnen, had 
ik nooit durven hopen.  
 
De vierde dag kon ik helaas niet. Balen! 
 
Ik vond het een geweldige ervaring en wat heb ik er van genoten. Het smaakt zeker naar 
meer. 
Ook een groot compliment naar Berry en Monica. Jullie hebben het geweldig georganiseerd. 
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SENSATION ICE  

Instinct’s “cool” oplossing voor 
warme omstandigheden! 

NILIT Aquarius stof garandeert 
maximale vochtregulering en 
extreem zacht voor de huid.  
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www.instincttrailshop.nl  
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Loperscompany By Berry’s 
 

 
Sinds negen jaar is Berry Snoeren eigenaar van de  
hardloopspeciaalzaak in de Haagdijk in Breda. Deze zaak  
was eerst onderdeel van Runnersworld. Sinds 1-1-2018 is  
hij van naam veranderd. Op de werkvloer is de kwaliteit  
hetzelfde gebleven: advies op maat voor iedere  
loper/loopster. 
 
De reden dat Berry de zaak heeft overgenomen van de  
vorige eigenaar, is omdat hij iedere loper/loopster op de  
juiste schoenen wil hebben. Ook een belangrijke reden  
van de overname: de fun van running laten beleven.  
 
Klanten die in de winkel komen, kunnen een deskundig en gerichte behandeling 
verwachten. Bij iedere klant wordt gebruik gemaakt van de RS-scan. Dat is een analyse 
systeem op basis van drukmeting. De klant loopt twee keer over de drukmat. Op die manier 
heeft Berry een duidelijk beeld hoe de klant loopt en zijn/haar voet afwikkelt. Op basis 
daarvan vindt er een selectie van schoenen plaats.  
 
In de winkel kan een schoen goed zitten en aanvoelen. Op basis van de gegevens van de 
analyse is er een duidelijk beeld. Het echte werk gaat pas beginnen tijdens het hardlopen. 
Dan kan de klant pas echt ervaren hoe de schoen loopt. Als binnen een maand blijkt dat de 
schoen niet lekker loopt, dan kan de klant terug komen en deze omruilen voor een ander 
paar.  
 

       
 
Naast het aanmeten van schoenen vindt in de winkel tevens advies plaats voor kleding en 
accessoires. Schoenen is het belangrijkste voor lopers/loopsters. Een hoop blessureleed kan 
voorkomen worden met de juiste schoenen. Kleding gaat belangrijk worden bij langere 
afstanden en verschillende weersomstandigheden.  
 
Naast de winkel heeft Berry zelf een grote passie voor het hardlopen. Dit wil hij graag 
overbrengen door verschillende evenementen die hij organiseert. 
 
 
 
 



45 
 

 

 

 

  



46 
 

 
 

  



47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Vrijthof Challenge 

 
Een vriend van Peter van Tilburg kwam op het idee om mee te doen aan de Vrijthof 
Challenge; 150 km op de mountainbike vanaf het Vrijthof in Maastricht naar het Vrijthof in 
Hilvarenbeek. Het doel voor deze twee mannen was om geld op te halen voor het KWF-
kankerbestrijdingsfonds.  
 
Voor de vriend van Peter heeft het ook emotionele gevoelens vanwege het verlies van zijn 
moeder en schoonzus aan deze ziekte. “Ja, waarom dan ook niet?”  Een challenge en je 
hobby combineren en daarbij ook geld ophalen voor het KWF.  
 
In eerste instantie dacht Peter dat de afstand tegen zou vallen, omdat hij de laatste tijd 
meer met hardlopen bezig is geweest dan met fietsen. Na een aantal trainingen op           
de mountainbike bleek zijn conditie beter te zijn dan hij dacht. Daarom heeft hij de 
challenge met trots gehaald en daarbij een leuk bedrag opgehaald voor een zeer goed doel.  
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De Vrijthof Challenge vond plaats op zaterdag 20 april 2019. In totaal deden er 500 
deelnemers mee aan dit evenement. De route is circa 85% onverhard en loopt over mooie 
paden in Nederland en België. De deelnemers vinden hun weg door middel van GPS-
navigatie.  
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Verplichte materialen tijdens een 
bergtrailrace 

 
Regelmatig krijg je bij een inschrijving bij een trail een lijst met materialen die je zelf mee 
moet nemen. Zo zijn vele trails bekervrij. Je dient dan zelf een drinkcup mee te nemen. Wat 
zijn de meest voorkomende spullen die je mee moet nemen tijdens een trail in de bergen?  

 
 

 
 

  

Voeding 
Op de trails zijn er vaak verzorgingsposten. Die liggen 
echter verder uit elkaar dan bij wegwedstrijden. 
Verwacht wordt, dat je voldoende eten bij je hebt om 
tussen de posten door jezelf te kunnen voorzien. Ook 
niet onbelangrijk: mocht je stranden, dan moet je ook 
voldoende bij je hebben om de tijd te overbruggen.  

Drinken 
Tijdens de trails is de norm dat je 1 tot 1,5 liter drinken bij je 
moet hebben. Dit kun je in een bladder/waterzak doen of 
bijvoorbeeld softflaks.  

EHBO-kit 
Bij iedere trail is het vereist dat je een EHBO-kit 
bij je hebt. Indien nodig moet je hulp kunnen 
verlenen of jezelf kunnen helpen. Eis is dat er 
onder andere elastisch of rekbaar verband in zit 
van minimaal 100 cm x 6 cm.  

Reddingsdeken 
Deken heeft een zilveren en gouden kant om 
je af te koelen of warm te houden. De 
minimale afmeting moet 1.40 m x 2 m zijn.  
Nog beter is een bivy. Daar kun je helemaal 
in en word je sneller warm/koel je minder af.  
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Waterdichte broek en extra lange tight 
De benen moeten volledig bedekt zijn. 
Dit kun je ook doen met een 3/4  tight 
en kniekousen. Dit is om niet te veel af 
te koelen. 
Daarnaast is een waterdichte broek 
verplicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat heb je nog meer nodig? 
Telefoon 
Deze telefoon moet helemaal opgeladen zijn. Neem bij de langere trails een powerbank 
mee, zodat de telefoon opgeladen kan worden. Het is aan te raden om het 
noodtelefoonnummer van de organisatie in je telefoon te zetten.  
 
(Opvouwbare)beker 
Veel trails zijn bekervrij. Dit houdt in, dat je bij een verzorgingspost drinken kunt krijgen in 
een eigen meegebrachte beker.  
 
Twee hoofdlampen 
Niet altijd nodig als je overdag loopt, maar je weet het maar nooit. Het is een verplichte 
item bij vele trails. Zorg ook voor extra batterijen of powerbank om op te laden. Vele 
organisaties willen hebben dat je op de rug een rood lampje draagt.  
 
Fluitje 
Deze zitten meestal standaard in het racevest dat je koopt. Check dit.  
 

All-weather jasje met capuchon  
Dit jasje is waterdicht en ademend (minimaal 10.000 
mm) 

Racevest/rugzak/heupgordel 
Tijdens een trail moet je alle materialen mee 
kunnen nemen. Er zijn broekjes met veel zakjes. 
Voor de kortere afstanden zijn deze te doen. Bij 
een trail die langer is en/of met veel 
hoogtemeters kun je daar niet alles in kwijt. Een 
racevest is dan aan te raden. Je hebt vesten die 
klein zijn (4 liter) en grote. Dit is afhankelijk van 
wat je mee moet nemen. 
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Warme muts 
In de bergen kun je (extreme) temperatuurwisselingen hebben. Via je hoofd verlies je de 
meeste warmte. Dit moet je warm kunnen houden.  
 
Warme en waterdichte handschoenen 
Handen moeten warm en droog kunnen blijven.  
 
Extra warme tussenlaag  
Laagjes werkt goed. Shirt met lange mouwen en het mag geen katoen zijn. Minimale 
gewicht van de extra tussenlaag moet 180 gram zijn.  
 
Pet/hoofdband/buff 
Dit werkt als het warm is ter bescherming van je ogen. Zweet komt er niet in. De pet zorg 
ervoor dat de zon uit je ogen blijft.  
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Aanbevolen materialen tijdens een 
bergtrailrace 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een aantal materialen zijn vaak niet verplicht om mee te nemen. Deze zijn wel aan te 
bevelen naar eigen inzicht.  
 
Zonnebril Dit ter bescherming van je ogen. Tijdens de kou kan dit ook 

bevriezing voorkomen.  
GSP-horloge Niet alle trails zijn goed uitgezet en krijg je van de 

organisatie een GPX-bestand. Deze kun je in een GPS-
horloge zetten. Ook kun je met dit horloge vaak terug 
navigeren naar het startpunt.  

Stokken/poles Deze kunnen je helpen bij trails met veel hoogtemeters. Ze 
ontlasten je benen. Tevens kunnen ze bij gladde stukken 
goed uitkomen als extra “benen”.  
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Trailschoenen Deze schoenen hebben meer profiel, dus minder last van 
uitglijden. Voor de trails met rotsachtige ondergrond zijn er 
schoenen met een rock plate.  

Goede sokken Sokken kunnen het verschil maken met onder andere 
blaren of geen blaren. Zorg ervoor dat de sokken snel 
drogen, dus geen katoen.  

Extra warme laag kleding Kan nooit kwaad om extra mee te nemen. Kijk vooraf goed 
wat het weer doet.  

Zonnebrandcrème  Zorg ervoor dat je niet verbrand.  
Mes/schaartje  Of dit nu is voor het knippen van een pleister o.i.d. 
Vaseline/bodyglide Smeer dit op tijd ter voorkoming van schuurplekken. 
Minimaal €20,- cash Zorg dat je in geval van nood altijd met een taxi terug kan.  
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Oosterhoutsetrail 
 
De Oosterhoutsetrail wacht weer op jou. Op zaterdag 29 juni wordt voor de vijfde keer in 
successie de Oosterhoutsetrail georganiseerd.  
 
Deze keer zal het parcours niet alleen op de Vrachelse Heide zijn, maar gaan wij ook lopen 
in de Seeterse bossen. Dit maakt het tot een mooi, uitdagend en gevarieerde combinatie. 
Dat maakt het deelnemen de moeite waard.  
 
Vanwege de vijfde keer brengen wij een uniek en functioneel hardloopshirt uit en nodigen 
wij tevens (bedrijven)teams van vier personen uit die daarvoor een gratis shirt, een drankje 
en een groepsfoto ontvangen. Onder de voorinschrijvers verloten wij vier gratis 
startnummers.  
 
Dus ga de uitdaging aan en schrijf je in! 
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Column 

 

Een droom die uitkomt……. Dat is het bij het 
maken van deze magazine. Ben ik er trots 
op? Kan het beter? Waarom begin je hier 
aan? 
 
Op veel verschillende plekken, zoals 
Facebook, lees je iets over 
trailrunmagazines. Die zijn er weinig. 
Degene die er zijn, die komen uit het 
buitenland. In Nederlands is er niet zoiets. 
Dit is ook geen trailrunmagazine. Waarom 
niet alleen richten op de trails? Veel 
trailrunners doen er nog iets bij/naast. Er 
zullen er vast zijn die alleen trailrunnen. 
Veel trailrunners lopen ook een rondje op de 
weg, pakken de fiets, zwemmen of doen aan 
krachttraining. Dat samengevoegd heeft 
voor “Move by Stories” gezorgd. 
 
Normaal ben ik van het wikken en wegen. 
Nu ben ik gestart. Veel bladen gelezen, 
vergeleken. Hoe doen zijn het? Wat is de 
opzet? Ondanks dat, wilde ik een eigen 
tijdschrift. Iets wat bij mij past met de 
invulling van andere lopers. Liever een eigen 
stijl en minder gelikt, dan nep en gelikt.  
 
Eerder in dit nummer heb ik mij al 
voorgesteld. Mijn doelen zijn gemaakt. Deze 
maand de Dolomiti Extreme Trail, gevolgd 
door Another One Bites the Dust. Later dit 
jaar de Great Escape en Bello Gallico. Dat zijn 
beste dingen. Die ik niet even uit mijn mouw 
schud. Heb ik er zin in?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooraf ben ik ontzettend zenuwachtig. De 
race loop ik al honderd keer. Honderd keer 
gaat het mis. Iedere keer door iets anders. 
Als ik loop, dan heb ik daar minder last van. 
Ik ga zeker af zien, pijn hebben. Ook zeker 
doorzetten. Uitstappen is alleen een optie 
als het noodzakelijk is. Ik ken mijn lijf 
inmiddels goed genoeg om te weten of het 
echt is of niet.  
 
Het aller belangrijkste is genieten en heel 
terug komen. Afgelopen maanden heb ik 
hard getraind en naar veel mensen 
geluisterd. Aan de voorbereiding kan het 
niet liggen. De Devil’s Challenge was een 
goede training begin mei. Vervolgens nog 
getraind in de Vogezen.  
We gaan ervoor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn verhalen zijn leuk om te lezen. Voor dit 
magazine is meer nodig… 
 
Dit tijdschrift kan niet tot stand blijven met 
verhalen van mijzelf of uit mijn directe 
omgeving. Heb jij een “Move story” en wil je 
deze delen? Neem dan contact op! Hoe leuk 
is het om elkaar verhalen te delen en lezen. 
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Wil je jouw levensstijl aanpassen en een gezond gewicht bereiken door gezond te eten en te 
bewegen? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. In mijn praktijk staat gezonde voeding en 
beweging centraal. We gaan samen aan de slag om verantwoordelijke keuzes te maken 
zonder pillen of maaltijdvervangers te gebruiken.  
 
Ik werk volgens de normen van het Voedingscentrum.  Speciaal voor wie eigenlijk een stok 
achter de deur nodig heeft, is er Fit & Slank: groepscursussen of Personal Coaching. Fit & 
Slank wordt vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars, omdat zij aangesloten is bij 
de Beroepsvereniging van gewichtsconsulenten. Bekend van de RTL4 serie “Help, ons kind is 
te dik”, AVRO met “Operatie NL Fit” en van het SBS6 programma “De Herkansing”.  
  
Wie ben ik? 
Ik ben Marjolein Exalto, getrouwd, moeder van twee dochters en labrador Fons. Lekker 
gezond eten en daarnaast bewegen zijn een grote passie van mij. Tijdens beide 
zwangerschappen ben ik 30 kilo aangekomen, dus ik weet hoe moeilijk het kan zijn om 
gezond van deze extra kilo’s af te komen.  
Na mijn tweede zwangerschap heb ik het roer omgegooid en heb ik een opleiding tot 
gewichtsconsulent gevolgd en mijn certificaten tot Power Walking trainer en Bad Ass Yoga 
Trainer gehaald. Mijn passie is nu mijn beroep geworden.  
 
Food To Be Good By Marjolein bestaat uit: 
- Fit en Slank met Marjolein  
- Powerwalkingclub Gorinchem 
- Bad Ass Yoga 
 
In Gorinchem en omgeving kun je bij mij terecht voor begeleiding in voeding en beweging. 
Kijk voor actuele lestijden van Power walking en Bad Ass Yoga op de website.  
 
Ben je nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen?  
Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie; www.foodtobegood.nl 
telefoonnummer: 06-30412678.  
 
  

Gezonde 
levensstijl 
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Geef jezelf positieve energie! 
 
Voel je stoer. Voel je goed. Voel je compleet in balans. Bad Ass® Yoga is een unieke mix van 
yoga, cardio, kracht en mindfulness. Een work-out waarbij je je complete Body, Mind & 
Spirit weer zen zijn. 
 
Warm-up met de zonnegroet, SET INTENTIONS en KICK ASS!  Deze work-out geeft je Lichaam 
energie, je mind een positieve boost en je spirit bruist naderhand van 
zelfvertrouwen. Iedere work-out heeft een ander mindfulthema, bijvoorbeeld: balans, 
focus, wilskracht, zelfvertrouwen, loslaten, liefde voor je lichaam, detox, relax of anders.  
 
Tijdens iedere les zijn er diverse Bad Ass Body-uitdagingen: je doet een bepaalde yogapose 
(treepose, bridge, camelpose, dancerpose) of gebruikt extra work-out tools, zoals een 
kettlebell of Bad Ass® Bands. 
 
En verwacht bij ons geen ‘standaard’ yogaklanken: bij ons voel je je lichaam, je geest én de 
beat van de muziek. Van relaxte achtergrondmuziek tot knallende beats. 
 
Waarom Bad Ass® yoga? 
De meeste mensen beginnen met Bad Ass® yoga, omdat ze: 
• meer energie willen: de mix van yoga en HIIT samen geeft enorm veel energie 
• bewuster willen leven: energie die ook wordt ingezet in het dagelijks leven 
• willen ontspannen: de muziek, de vibe, niks hoeft perfect, iedereen doet mee 
• minder stijf willen zijn: door de variatie van oefeningen en de daarbij  
   behorende mindset 
• willen ontstressen: bad ass yoga geeft zelfvertrouwen 
 
Work-out Hoge Intensiteit Interval Training (HIIT) als onderdeel van Bad Ass® Yoga. 
De tijd van lange saaie cardiosessies is voorbij, want er is een effectievere en leukere 
manier van trainen om vet te verbranden en je conditie te verbeteren. HIIT is razend 
populair en steeds meer mensen volgen de korte en intensieve classes, want laten we  
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eerlijk zijn; 1 uur op een loopband of crosstrainer staan, is nu niet super inspirerend. Maar 
wat is HIIT nu eigenlijk? 
Bij een HIIT is het de bedoeling dat je zware en intensieve sessies van oefeningen afwisselt 
met korte periodes van lage inspanning (herstel). Door de hoge intensiteit wordt je 
metabolisme maximaal verhoogd en als je net begint is dit een totaal nieuwe prikkel voor 
je lichaam. Door de korte (actieve) rustperiodes zorg je ervoor dat je net genoeg herstelt 
voor de volgende ronde. 
 
Bad Ass® Yoga is STOER! 
Ervaringen van deelnemers:  
“Ik word heel blij van Bad Ass® Yoga. De combi van de rustige opbouw, HIIT en weer rustig 
afbouwen, maar vergis je niet in het yoga gedeelte, want je doet veel met je 
lichaam/spieren, terwijl het tempo rustig is, de uitvoering des te intensiever. Bijvoorbeeld 
de dancer pose, dat vergt uiterste concentratie en balans”! 
 
“De perfecte combi. Fit met HIIT en weer op adem komen en zen met yoga”. 
 
“Yoga is fijn…de fijne mindset en heerlijke HIIT”. 
 
“Voor mij een heerlijke flow met een op en afbouw van intensiteit en de rest van de dag een 
fijn gevoel”. 
 
Binnenkort ook in Breda en omstreken.  
 
 
 

 
 

(Bron: www.badassbabesclub.nl) 
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Start Running 
 

Mijn naam is Tonja en heb via Move 
By MD de Start Running-cursus 
gedaan.  

 
Ik ben eigenlijk een zwemster, 
maar op internet zag ik een 
SwimRun staan. Dus dacht ik: “Dat 
lijkt me leuk....” Ik heb Monica 
gevraagd mijn maatje te zijn tijdens 
de SwimRun. Die doe je namelijk 
met zijn tweeën. Tuurlijk zei ze ja 
en toen begon het. Ik moest gaan 
hardlopen.  

 
Totaal niet mijn ding..... dus begonnen aan de Start Running. Eerst core oefeningen.... Die 
waren leuk, pijnlijk soms (na drie dagen nog amper de trap op kunnen) haha..... Daarna 
begon het hardloopwerk.... Kleine stukjes en steeds verder opbouwend. Met ups en downs 
heb ik de cursus volbracht. Met voor mij de afsluiter 1 avond mee doen met de Trail 4 
Daagse. Dat is wel leuk zo door het bos.  
 
Moet eerlijk zeggen dat hardlopen niet mijn ding gaat worden, maar door de oefeningen die 
ik heb geleerd en de positiviteit die Monica geeft, ga ik starten op de swim en run. Het zal 
een pittige dag worden, maar zoals haar motivatie is: MY GOAL = MOTIVATION X DRIVE!  
 
Groetjes Tonja Dekker. 
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Rondje trailrunnen bij Stavelot 
 
In de Belgische Ardennen kun je heerlijk trainen of een georganiseerde wedstrijd lopen. Er 
zijn verschillende uitgezette routes doe je kunt volgen. Dit doen verschillende organisaties. 
Ieder heeft zijn eigen bordje om dit uit te zetten. Bij Stavelot begint een route van 
ExtraTrail. 
 
ExtraTrail heeft verschillende routes uitgezet in de Ardennen. Je  
kunt onder andere beginnen in Spa, Jalhay, Stavelot en Theux. De  
routes zijn uitgezet en via de website kun je het GPX-bestand  
downloden en deze in je horloge zetten. Iedere trail heeft  
meerdere afstanden. Zijn deze te kort? Via verbindingsstukken  
kun je ze langer maken. Deze staan ook aangegeven. Parcours is  
zorgvuldig geselecteerd en uitgezet.  
 
Stavelot 
Als je wilt trainen en hoogtemeters wil maken, dan kun je in  
de Ardennen prima trainen. Vanaf Noord-Brabant is dit ook prima  
te doen om een dag heen en weer te rijden. Deze keer hebben wij  
besloten om het rondje bij Stavelot te proberen. Waarom? De               https://extratrail.com/nl/  
watervallen van Coo…. Dat blijft mooi.  
 
De start van de route is bij het VVV-kantoor in Stavelot. Eerste stukje is over de weg. Wat 
leuk bij het beginstuk, is dat je gelijk een tunneltje in gaat. Dat heeft iets. Daarna kwam er 
een stukje klimmen. De paden waren breed. Niet erg, want op deze manier kon ik het dalen 
oefenen op stukken waar ook stenen lagen. Dit bleef zo tot de Watervallen van Coo. 
Onderaan de watervallen kreeg je een stuk wat je met de trap omhoog moest. Vervolgens 
de weg oversteken en toen…….. dan was een pittige en gave klim. Mooie paadjes en best 
steil. Dit duurde ongeveer een kilometer. Dit vond ik het mooiste en zwaarste stuk van deze 
trail.  
 
Moeite waard? 
Hoe was de trail verder? In de Ardennen heb je vele mooie stukken. Het leukste is, als je zelf 
iets uit zoekt met veel singletracks  
of als je mee doet aan een  
evenement. Door dit soort trails te  
lopen, kom je ook op mooie stukken.  
Deze route had zijn charmes. Was  
niet de mooiste die wij hebben  
gelopen in de Ardennen. Er zaten  
zeker mooie stukken bij. Het  
voordeel is, dat het uitgezet is. Je  
hoeft niet zelf te navigeren.  
 
Wil je een uitgezet rondje lopen in de  
Ardennen? Dan is dit zeker de moeite  
waard.  
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In de buurt 
 

‘Ons eigen koningsloopje’ 
 
Ik had eigenlijk wel zin om op Koningsdag te lopen... Monica geappt of ze plannen had, maar 
ze wist het nog niet. Uiteindelijk zou Monica in de Ardennen gaan lopen. Ik dacht: “Ach dan 
een keer niet lopen en andere dingen doen.”  
 
Wat leuk dat Eline vrijdags met het voorstel kwam om vandaag te lopen in Dorst. Mijn beide 
maatjes, mijn vader en Marthy, die kreeg ik ook nog eens mee, extra leuk dus! Sanne, 
Gertjan en hun hond Fello 🐶ook. Kortom een groepje fijne medelopers!  
 
Het weer was prima en een mooie omgeving. Eline deed haar best om met behulp van haar 
horloge ons weer dezelfde 10 km te laten lopen als de eerste avond van de Trail 4 Daagse. 
Het leek er aardig op😃. Op Strava heb ik als enige de 10 km aangetikt.... de rest iets meer 
dan 8 km.... dus de metingen zijn verschillend.  
Geen koffie bij de Hannebroeck of de Beum kunnen drinken (gesloten) , maar na een 
geslaagde loop ieder zijn eigen weg weer terug naar huis gereden.  
 
Bedankt voor deze fijne start van de ( konings) dag! 
 
Judith Geerts 
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Devil’s Challenge 
 
4 tot 6 mei 2019 was de Devil’s Challenge. Een driedaagse race waarbij je in totaal 97 mile 
aflegt. De start is in Winchester en de finish in Eastbourne. De route loopt langs de South 
Downs Way. Je passeert de legendarische Devil’s Dyke valley.  
 
Deze challenge wordt georganiseerd door XNRG, zoon, vrouw  
en vader die eindverantwoordelijk zijn. Daarnaast zijn er  
veel vriendelijke vrijwilligers die mee helpen om alles goed  
te regelen. Vooraf is de mailwisseling met de bijbehorende  
informatie goed en duidelijk. Bij vragen wordt er snel  
gereageerd. Ze denken en helpen ook mee.  
 
De eerste dag zijn er vanaf Eastbourne pendelbussen naar  
de start. Gelijk wordt duidelijk hoe kleinschalig dit event is.  
Je wordt persoonlijk welkom geheten en de overige lopers  
zijn ook erg vriendelijk. In de bus wordt volop gekletst met 
elkaar.  
 
In Winchester krijg je de nodige materialen die mee moeten.  
De tas wordt in een bus gedaan en de briefing vindt plaats.  
Iedere dag loop je een ultra. Hoe verder je in de race komt,  
hoe mooier het landschap.  
 
De eerste dag was het al mooi. De route is een vaste route,  
dus de organisatie heeft alleen bij een aantal “knelpunten”  
het parcours uitgezet en het stuk waar de finish is. Onder- 
weg kom je meerdere verzorgingsposten tegen. Deze zijn  
prima: water, fruit, snoep en bij de laatste ook bananen en 
cola. Overal word je vriendelijk onthaalt en als je verder  
loopt, krijg je de nodige succes-wensen.  
 
Bij de finish is het ook weer erg persoonlijk. Je wordt op de  
foto gezet, krijgt een hand en naar binnen gebracht, ander  
koel je af, voor koffie, thee en wat te eten. Als er ongeveer  
tien lopers zijn, gaat het pendelbusje rijden naar de  
slaapplaats. Dit is iedere keer in een sporthal bij een school.  
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Bij aankomst krijg je soep en een broodje. Je kunt je laten  
masseren of gewoon je slaapplek in orde maken en douchen.  
Het avondeten was opvallend goed. Je had keus uit meerdere  
warme maaltijden en toetjes. Voor degene met een allergie  
o.i.d.: je kon glutenvrij krijgen, maar ook veganistisch.  
 
De tweede en de derde dag startte je aan de hand van je  
finishtijd. Hoe sneller je loopt, hoe later je start. Heel  
opvallend: de snelle lopers nemen ook echt de tijd om de  
minder snellere lopers of wandelaars te begroeten en praatje  
te maken.  
Zo ongedwongen en ontspannen! Ze liepen nog best hard. Er was  
geen prestatiestrijd.  
 
De laatste etappe was het mooist en ook best pittig. Op het eind  
leek het alsof er niet zoveel hoogtemeters meer in zaten. Daar  
langs de kust voor Eastbourne was het alles behalve vlak: klimmen  
en dalen en dat zes keer. Je had op dat moment als 150 km in de  
benen. Dat viel tegen. Het uitzicht maakte wel een hoop goed.  
Ontzettend mooi.  
 
Deze organisatie organiseert meerdere events van meerdere  
dagen. Zeker aan te raden om eens mee te doen. Het is ontzettend  
mooi in Engeland en het is goed geregeld! 
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