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Hallo allemaal,
Wat een enorme lading aan positieve reacties hebben wij mogen ontvangen op
de 1ste Rode Loper. Hartelijk dank daarvoor en we gaan er zeker mee door!
Bij deze willen wij natuurlijk de 15 deelnemers van onze clinic welkom heten bij onze
vereniging, door deelname aan de clinic zijn zij lid tot 1 juli 2022.
Ze zijn momenteel bezig met een enorm knappe prestatie en wij willen laten weten
dat we enorm trots op jullie zijn!!
Speciale aandacht is er deze editie voor de ledenvergadering en onze clubkleding.
Ik wens jullie veel plezier met het lezen en vergeet niet dat de Rode Loper heel blij
is met alle input van de leden!
Heb je vragen of opmerkingen mail ons op : nieuwspagina@loopgroep-zuidhorn.nl
Sportieve groet van Auke en Wanda

Lopen is leuk, Samen lopen is leuker

Clinic 2022
Vanaf dinsdag 8 februari wordt door onze club weer een
clinic georganiseerd.
Na een welkomstwoord van Wiebe in het gebouw van de
fysio ging de groep op pad voor de eerste
looptraining!
Trainer Wiebe: met maar liefst 15 deelnemers is het een
goed gevulde clinic.
Een leuke enthousiaste groep waarvan niet iedere keer
iedereen er is omdat Corona soms roet in het
´lopen´ gooit.
Met Rins als side kick erbij verloopt alles soepel.
Deze week is de Clinic alweer op de helft.

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes maar
vooral veel loopplezier!!
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Winter Wandeling met Lies
Zondag 23 januari was het dan zover. De eerste Winterwandeling met onze vereniging.
Het beloofde een rustige dag te worden die wel een beetje grauw was maar met 8 graden en
geen wind zou het prima wandelweer gaan worden.
Om 9:30 uur vertrokken maar liefst 18 leden met de auto richting Lauwersmeer.
Lies had voor ons een route uitgestippeld van 12 km en we hadden er zin in. We liepen over
fietspaden, door het mulle zand van de tankbaan, prachtige bospaden en langs de kust.
Gezellig kletsen met iedereen, want daar was nu de tijd voor, en ondertussen genieten
van de prachtige natuur.
Na afloop stond de catering op de parkeerplaats klaar met koffie, thee, koek en broodjes
en konden we nog even gezellig nazitten.
Rond 13.30 waren we weer in Zuidhorn en was iedereen super enthousiast over
deze leuke en gezellige ochtend met de loopgroep!
Volgend jaar in januari gaan we voor de 2de editie....
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Het smoelenboek
Wil iedereen zonder foto in het smoelenboek zorgen
dat Rob een foto krijgt, dat staat veel gezelliger.
Je kan een foto van 150 x 130 pixels hoog versturen naar
Rob. Oh, het gaat om je smoel en niet om
je kekke hardloopschoenen dus graag een foto van
alleen je gezicht, aldus Rob.
webmaster@loopgroep-zuidhorn.nl

samen naar Haren

Aanstaande zaterdag 5 maart organiseert ATC`75 de Halve van Haren.
Een aantal leden van onze vereniging gaan meelopen met de 21,1 km of de 12,2km.
Wil je graag samen reizen? We vertrekken zaterdag met de trein van 9.27 uur vanaf Zuidhorn.
Vergeet je mondkapje niet en draag uiteraard je prachtige Clubkleding!
#zetonzeclubopdekaart
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Onze trainer Michael
in de Spotlight

Ik ben Michael van Agteren, bijna vanaf de oprichting lid van de loopgroep. In het begin was ik
fanatieker dan op dit moment. Liep ik ½ en hele marathons en deed ik mee aan bijna alle
georganiseerde loopjes.
Nu doe ik het wat rustiger aan en selecteer loopjes of organiseer zelf uitdagingen.
Ik hoop dit jaar een ¼ triatlon te gaan doen samen met mijn zoon Koen (zal wel een uitdaging
worden om hem bij te houden). Ik ben trainer binnen loopgroep Zuidhorn- afdeling
Oldehove! Deze enthousiaste groep begeleid ik nu alweer 7 of 8 jaar. Het mooie aan deze
groep is dat alle niveaus met elkaar lopen, de één komt voor de gezelligheid de ander wil
lekker er tegenaan. We lopen eerst wat in en daarna laat ik het vaak over aan de lopers
wat ze willen en geef waar nodig individuele opdrachten.
In mijn fanatieke periode heb ik eens een introductie-workshop sportmassage gedaan en
werd al gelijk bezocht door voornamelijk hardlopers. Toen ik lopers van de Noordelijke top
op bezoek kreeg, dacht ik, ik moet nu maar de opleiding sportmasseur doen. Het was een
interessante opleiding en heb daar veel kennis opgedaan. Ik heb eerst een massagekamer
thuis gehad, maar omdat het gezin het vervelend begon te vinden (al die vreemde mensen
in huis) kwam mijn buurman met het idee één van zijn kamers te gebruiken als
massagepraktijk. Nu ben ik al 3 jaar full-time sportmasseur. Ik ben daarnaast nog
sportverzorger geweest bij verschillende sportevenementen (Ropa-run, zwemchallenge en
halve van Haren ect) en verengingen (VV Zuidhorn, en 6 jaar verzorger van volleybal
vereniging Sudosa H1 in Assen). Momenteel ben ik alleen nog maar verzorger op afstand
van OKVC.
Met al deze ervaringen ben ik mijn praktijk begonnen en kwam erachter dat sporters en
mensen met zwaar lichamelijk werk dezelfde spierontwikkelingen hebben en daaraan
gerelateerde klachten. In mijn praktijk behandel ik nagenoeg alle klachten en combineer
verschillende massagetechnieken en methoden met elkaar en boek daardoor snel
resultaten. Ook stuur ik klanten waarin op korte termijn geen resultaten zie of ervaar snel
door naar andere disciplines waarvan ik weet dat ze goed zijn en mogelijk iets zouden
kunnen betekenen in het herstel. Naast mensen met klachten heb ik ook veel klanten die los
gemasseerd willen worden, deze mensen maken vaak maandelijks een afspraak en blijven
daardoor soepel.
Waar ik me in vergist heb, is dat ik met zo veel verschillende mensen en beroepsgroepen te
maken zou krijgen. Van een jonge violiste tot hoogbejaarden, kickboksers, hardlopers,
motorrijders, offshore, Yoga, thuiswerkers, boeren, stukadoors, mensen uit de zorg,
truckers, docenten ect. Je kunt het zo gek niet opnoemen. Een dat maakt mijn werk zo mooi
en afwisselend. Soms lig ik met klanten dubbel van het lachen, maar ben ook een paar keer
als masseur gevraagd bij een hospice. Ik denk dat deze afwisseling en het verbeterproces
waarin ik iets heb kunnen betekenen mijn grootste drijfveren zijn.
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Speciale Zondagduurloop
Afgelopen 13 februari hadden
Bineke en Marjon een leuke
route voor ons uitgezet
van 15 km.
We gingen met 11 leden en
met de trein naar de Stad.
Mede dankzij het goede weer
was dit een gezellig uitje!

Monnikkenloop
Zaterdag 26 maart gaan we
weer naar Schiermonnikoog
voor de Monnikkenloop.
Wil je graag samen reizen
hou dan het prikbord in de
gaten rond 17 maart!

ActiviteitenKalender
Maart: Speciale Zondag duurloop door Auke
April: Algemene Leden Vergadering
April: Speciale Zondag duurloop door Sandra
Mei : Wadlopen voor beginners met Koos de
Vries (gevorderden zijn ook welkom)

Schier Trainingsweekend

Helaas gaat het geplande trainingsweekend op
Schiermonnikoog niet door vanwege te
weinig animo.
De leden die zich hadden opgegeven zijn
inmiddels op de hoogte gebracht.

September : zit in het
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Algemene Leden Vergadering
Vrijdagavond 8 april wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden.
Deze datum kreeg 3 stemmen meer dan het alternatief 4 april.
Er volgt nader bericht over plaats en tijd.
Voor de kascommissie zoeken we nog een nieuw lid, die samen met Mirjam
de boekhouding wil controleren.
Wie meld zich aan?
Taak kascommissie: De boekhouding van de club met de penningmeester controleren. Dit gebeurd 1x per jaar en
is voor max 2 jaar. Niet heel veel werk maar moet even gebeuren...
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speciale set*
aanbieding
van het bestuur!
shirt + jas
63,80 ipv 83,80

Clubkleding
Na een vervelende periode met Corona waarin alle leuke loopjes werden afgelast, is het tij gekeerd.
Het mag weer! En daarom tijd voor onze mooie clubkleding.
Die trouwens ook prima staat tijdens de loopgroep training.
De webshop van Bioracer gaat dit jaar open van 10 maart tm 24 maart.
Dit betekent dat je dan weer clubkleding van loopgroep Zuidhorn kunt bestellen. Om te bestellen
moet je een account aanmaken, of log in met je bestaande account.
Na het sluiten van de website duurt het 6 tot 8 weken voor de kleding wordt aangeleverd.
Alle bestellingen worden in 1 keer bezorgd bij Jan en Titia Pijpker.
Zodra dit gebeurd is, wordt dit op de website vermeld.

Koop het speciale setje* met 20 euro korting

Speciaal voor onze nieuwe leden, maar natuurlijk ook voor onze huidige leden
gaan we weer een passessie houden,
de maten vallen aan de kleine kant dus passen is zeker aan te raden.
De passessie is op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en donderdag 17 maart in het gebouw van
de fysiotherapie aan de Hooiweg van 19.00 tot 20.00 uur. (Onze startlocatie van de trainingen)
Kom je op maandag of donderdag dan is Alwin aanwezig met zijn laptop en kunnen we jouw
gewenste clubkleding direct via jouw account bestellen, hij helpt je er graag bij!
Neem je random reader en pinpas om te betalen mee en we regelen het ter plekke!
Makkelijk toch! Leden die het speciale setje kopen, krijgen 20 Euro korting, dat betaald de club.
De week vóór de passessie ontvang je van ons een herinnering met nogmaals
alle informatie over het bestellen van de clubkleding!
*het speciale setje bestaat uit een jasje met shirt (korte mouw). Deze setjes
staan duidelijk op de site van bioracer aangegeven,
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