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Welkom allemaal
bij de digitale nieuwsbrief De Rode Loper!
Vanwaar deze naam?
In het begin van onze vereniging in het jaar 2000, werd er met regelmaat een clubblad
uitgebracht met deze naam. Mooi om het in ere te herstellen.
De Rode Loper zal 1x per 2 of 3 maanden verschijnen en zal bestaan uit nieuws van de
afgelopen periode. Ook eventuele bestuurlijke mededelingen, leuke loopjes, wat zit
er in de planning en wat verder interessant is om onder de aandacht te brengen.
We weten en horen natuurlijk niet alles, dus is jouw hulp altijd welkom!
Heb je iets leuks meegemaakt of gehoord, wil je aandacht voor iets vragen, laat
het ons weten via nieuwsbrief@loopgroep-zuidhorn.nl.
Sportieve groet van Auke en Wanda

Lopen is leuk, Samen lopen is leuker
Vroeger was de Rode Loper
ons papieren Clubblad. Naast het
clubblad kwam 1x per jaar
een ´papieren´ smoelenboek uit.
Dank je wel Stien Hut voor
de foto´s

Wist je dat...
Onze Herfst BBQ
een groot succes
was!
Ruim 40 leden hebben
een super leuke
avond gehad!

facebook.com/loopgroepzuidhorn

Clubkleding
Op de foto zijn Jan en Titia Pijpker te zien die samen
de halve marathon liepen op Terschelling.
Naast deze mooie prestatie willen wij aandacht
vragen voor ons mooie clubuniform.
Is het geen plaatje??
Straal uniformiteit uit tijdens een wedstrijd en laat
zien dat je trots bent op onze mooie vereniging.

Heb je nog clubkleding nodig?
Omdat de machines natuurlijk niet voor 1 shirtje
kunnen draaien wil het bestuur graag inventariseren
hoeveel clubkleding er nodig is.
Wil je graag een jasje, shirt, broek, hoodie etc
bestellen, geef dit dan door aan Auke zodat het
bestuur kan beslissen of er besteld kan worden.
Auke

secretaris@loopgroep-zuidhorn.nl

Altijd op de hoogte
van de laatste nieuwtjes?
Volg ons op
Facebook

Lopen is leuk,Samen lopen is leuker

Looptrainersdag 6 nov 2021
Om 7 uur ‘s ochtends vertrekken trainers Coos, John ,Peter en Wiebe naar de 25ste Looptrainersdag op
sportcomplex ‘Papendal’. Hier komen een 1100 looptrainers samen om drie workshops
te volgen van de 105 die aangeboden worden door 48 loopexperts. Een prachtige vorm van bijscholing !
Inspirerend en leuk om bekenden tegen te komen.
Ik bezoek een workshop voor oudere lopers; ‘ Old stars running’. Ik leer dat je met 55+ lopers niet
alleen moet ( duur) lopen maar een gevarieerde training moet geven met div. bewegingsvormen,
balans- en cognitieve oefeningen .
De volgende workshop is ‘De complete Start to Run trainer’. Hoe leer je op een verantwoorde manier
iemand het hardlopen aan. Tenslotte , na een gezonde lunch, ‘Doelgerichte looptechniek’ .
Kern is een frisse kijk op het aanleren van de juiste bewegingsvolgorde. En het herkennen van 5
verschillende bewegings houdingen.
Allemaal keerden we enthousiast terug naar Zuidhorn met nieuwe ideeën voor de training.
Wiebe.
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Afscheid Hans Kooistra

In oktober werd Hans
80 jaar!
Hans trainde op de dinsdag en
trainer Kees zorgde daarom
voor een vrolijke kaart namens
de dinsdag groep.
80 was voor Hans de reden
om zijn loopschoenen aan de
wilgen te hangen zodat hij
meer energie over heeft
om eens een wandeling met zijn
vrouw te maken. Hans is 13 jaar
lid geweest.
Reden voor het bestuur om
samen met ons nieuwste en
jongste lid ALex Mostert
afscheid van Hans te nemen
met een mooie bos bloemen

Extra Trainingen

Zaterdag ochtend 11 en 18 december geeft
Coos extra trainingen van 8.30-10.00 uur.
Geef je op via de website in de rubriek
Aanmeldingen Trainingen!

Leuke Sites

www.hardlopen.nl
www.loopjeloopje.nl
www.runnersworld.com

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

Lopen is leuk, Samen lopen is leuker

Er komt weer een Clinic!
Namens het bestuur mag ik jullie aankondigen dat er begin volgend jaar een loopclinic
komt, startend op 11 januari, met als doel om op 19 maart de 5km te lopen op de
Leekster Lente Loop.
De kosten zijn €37,50 waarbij een tijdelijk lidmaatschap inbegrepen is.
Ken je mensen in de buurt die hier mogelijk belangstelling voor hebben:
breng ze op de hoogte!
En anders degenen waarvan je denkt dat ze hier wel bij baat zullen hebben...
Hoort zegt het voort!
Auke de Jong, jullie secretaris
Als de Clinic in verband met de Coronamaatregelen nog niet in januari kan starten, wordt deze
verplaatst en gekoppeld aan een ander loopevenement, zoals de Reitdiephavenrun.
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Veranderingen website
Er zijn wat kleine aanpassingen geweest aan de website.
Er is een menu toegevoegd genaamd ´sociale media´.
Hier vind je onze dagelijkse berichten van Strava en
Facebook en kan je dus in 1 oogopslag zien wat er zich op
het sociale media van onze vereniging afspeelt.

Tip ons!

Heb je iets leuks voor op onze
facebookpagina of nieuwsbrief .
mail de tiplijn!
nieuwsbrief@loopgroep-zuidhorn.nl

Lopen is leuk,Samen lopen is
leuker
Zondag Duurloopdag

Wij wensen iedereen gezellige
Feestdagen en een mooie
jaarwisseling toe.

Elke zondag vertrekken diverse lopers om 9.00 uur
vanaf de brug in Briltil voor een lange duurloop.
Vaak zijn er 2 groepen zodat er op 2 verschillende
duurlooptempo´s gelopen kan worden.
Een duurloop is goed voor je uithoudingsvermogen
omdat je op een langzamer tempo loopt. En als je
langzamer loopt kan je ook gezellig met elkaar praten.
Een super leuk moment dus.
Doe ook eens mee!

WinterWandeling

Zondag 23 januari organiseren wij samen met Lies Oosterhoff
een wandeling in het Lauwersmeergebied.
We gaan een route wandelen van ong.12 km en omdat ook
voor de innerlijke mens gezorgd gaat worden dien je je van te
voren op te geven via de mail of de app van Wanda
vóór 16 januari. Er zijn geen kosten aan verbonden.
We vertrekken om 9.30 uur vanaf de Hooiweg
met de auto naar Lauwersoog.
Wij hopen jullie dan te zien!
Opgeven en voor vragen neem contact op met Wanda
via
nieuwsbrief@loopgroep-zuidhorn.nl

De kleine lettertjes...

Het meedoen aan de duurlopen
op zondag is voor eigen
risico en staat los van onze vereniging.
De club faciliteert alleen in
het plaatsen van de route
op haar website.
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