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  1: AANSCHAF CLUBKLEDING 

 
Grijp nu je kans om weer zo’n mooie set functionele clukkleding van 
hoge kwaliteit te kunnen aanschaffen en loopevenementen in stijl te 
kunnen bezoeken (met club- en sponsorlogo). 
 
Voor de aanschaf van shirts en jacks doen de  3 huidige 
clubkledingsponsoren BASKUUL, hoveniersbedrijf van Wensen en 
fysiotherapie Schulting (Edwin, Eric en Paul) ook voor de komende 
aanschaf weer een flinke duit in het zakje. Vanwege grote 
productieachterstanden (in China) zijn er alleen singlets (mouwloze 
shirts), shirts met korte mouwen en jacks te bestellen (shirts à € 10,00 
en jacks à € 35,00). Bijvoorbeeld geen broeken, maar als iedereen die 
in de populaire kleur zwart heeft/koopt, lopen we er toch allen 
uniform bij.  

            
       
De pasavond is voor groepen 2 en 3 en 4 op maandagavond 11 juli vóór 
trainingsinspanningen van 19:30u tot 20:00u in de dames- of 
herenkleedkamer van Wijkcentrum Blixems, op de bovenste verdieping. 
Groepen 5,6 en 7 vóór trainingsinspanningen aansluitend van 20:00u tot 
20:30u. Als je op tijd komt, kun je aansluitend gewoon met je eigen 
groep trainen. Of spreek met je trainer af waar je hem/haar kunt 
vinden. 
 
Op de pasavond vul je op een bestellijst per gewenst kledingstuk de 
maat in bij je naam (en eventueel herenversie indien een dame voor 
een herenversie kiest). Uiteraard is de clubkleding alleen bestemd voor 
meetrainende loopgroepleden. Betaling svp pas bij/vlak voor levering 
(in sept; info volgt tzt). Bestel je maat niet op de gok, want het nieuwe 
shirt kan langer of korter zijn dan de versie die je al hebt, of je bent 
bijvoorbeeld slanker geworden in de afgelopen 3 jaar (achteraf ruilen 
voor een andere maat is niet mogelijk). Aanschaf van clubkleding is 
overigens niet verplicht. 
 
Als je onverhoopt bent verhinderd, neem dan contact op met mij 
(Vincent@blixemsnel.nl , 2484255). Ik heb nu de passet clubkleding in 
huis, zodat je al eerder kunt komen passen. Let op, ga ervan uit dat de 
volgende bestelronde niet eerder dan over 2 à 3 jaar komt! Ook zal er 
géén of heel weinig kleding op voorraad worden genomen! Doe dus 
gauw je bestelling, want snel na 11 juli gaat de bestelling de deur uit! 

Naar inhoudsopgave 



  2: MET DEZE TRUCJES KOM JIJ OP EEN NATUURLIJKE MANIER VAN 
HOOFDPIJN AF 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid  

 
8 tips van een professor in de neurologie. 
 

 
Er zijn verschillende soorten hoofdpijn: spanningshoofdpijn, migraine 
en clusterhoofdpijn. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen: ze 
kunnen enorm vervelend zijn. Welke soort hoofdpijn je ook hebt, er 
bestaan een aantal trucjes om je hoofdpijn te verhelpen. 
 
Minder last van hoofdpijn door deze trucjes 
‘Te weinig slaap is een van de meest voorkomende redenen van 
hoofdpijn’, zegt professor in de neurologie Lawrence Newman tegen 
onze collega’s van WH US. Hij beveelt de S.E.E.D.S-methode aan: 
Sleep, Eat, Exercise, Drink en Stress. Bij deze methode gaat het om het 
consistent aanhouden van een routine. ‘De meeste mensen zouden 
moeten streven naar zeven tot acht uur slaap per nacht’, zegt hij. 
 
Je dieet speelt een grote rol 
Newman vertelt ook dat er een aantal voedingsmiddelen zijn die 
hoofdpijn kunnen veroorzaken, zoals suikervervangers of oude kazen. 
Verstandig is dus om dit te vermijden, mocht je er gevoelig voor zijn. 
Daarnaast kan te weinig eten ook weer hoofdpijn veroorzaken. ‘Je kunt 
het beste drie lekkere eiwitrijke maaltijden per dag eten, en zorg 
ervoor dat je gezonde snacks bij de hand hebt zodat je de hele dag 
door voldoende brandstof krijgt.’ 
 
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging 
Volgens Newman zorgt lichaamsbeweging ervoor dat er endorfines 
vrijkomen, dit is een natuurlijke pijnstiller van het lichaam. Twintig 

https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid


minuten beweging kan er al voor zorgen dat jouw spanningshoofdpijn 
afneemt. 
 
Blijf gehydrateerd 
Uit onderzoek is gebleken dat je hoofdpijn kan voorkomen door genoeg 
water te drinken. Als je te weinig drinkt, kan de uitdroging er namelijk 
voor zorgen dat je hersenen tijdelijk krimpen. Je hersenen trekken weg 
van de schedel, waardoor er pijn ontstaat. Blijf dus voldoende 
gehydrateerd. Daarnaast raadt Newman aan om alcohol en 
cafeïnehoudende dranken te vermijden of te beperken. Dit kan 
namelijk ook hoofdpijn veroorzaken. 
 
Verlaag je stresslevel 
Dit is waarschijnlijk geen verrassing, maar stress kan hoofdpijn 
veroorzaken, dus Newman schrijft al zijn patiënten wat zogeheten 'me-
time' voor. Misschien is dat voor jou hardlopen, of een boek lezen. 
Zolang je maar iets doet wat jij fijn vindt. 
 
Gember 
Uit dit onderzoek bleek dat migrainepatiënten daadwerkelijk 
verlichting voelden na het gebruik van gemberpoeder. Daarnaast werkt 
gember ook bij maagklachten, dus mocht je door de migraine misselijk 
zijn, gember is jouw beste vriend! 
 
Tijd voor een massage 
Dit is sowieso al geen straf, maar volgens Newman schijnt het ook goed 
te helpen tegen migraine! Bovendien helpen massages ook tegen stress, 
wat weer spanningshoofdpijn kan voorkomen. Let wel op dat je geen 
hoofdmassage neemt als je last hebt van migraine, dit kan de pijn 
erger maken. 
 
Koud washandje 
Het zal de pijn niet helemaal laten verdwijnen, maar het kan wel 
zorgen voor verlichting: een ijskompres. ‘IJs kan de zenuwen een 
beetje verdoven’, zegt Dr. Newman. Een koud washandje kan ook al 
wonderen doen! 
 
Mocht je echt vaak last hebben van hoofdpijn, raden wij aan om even 
langs de dokter te gaan. 

Naar inhoudsopgave 



  3: MAAK JE RUG STERKER MET DEZE OEFENING: DE SUPERMAN  
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/training/looptips/  

Op zoek naar een manier om een sterke onderrug te kweken? Zoek niet verder, ga 
op de grond liggen, trek je cape aan en vlieg als superman. 

Laten we eerlijk zijn: de laatste keer dat je aan je onderrug dacht, was toen die 
pijn deed. Hoog tijd om daar iets aan te doen, want een sterke onderrug is 
onmisbaar bij een goede houding en het voorkomen van rugklachten. En die sterke 
onderrug, kweek je met de superman. 

Zo kweek je een rug van staal 

De superman oefening 

Een sterke onderrug is onmisbaar: het garandeert balans, een goede houding en 
kracht in de rest van het lichaam. Samen met sterke bilspieren speelt je onderrug 
een grote rol in het uitstrekken van het lichaam. En als een van deze twee niet 
sterk genoeg zijn, dan veroorzaakt dat vervelende blessures. Reden genoeg om een 
onderrug van staal te kweken en die billen aan te spannen: dit is de superman. 

Ga op de grond, op je buik, liggen. Til je benen van de grond en houd ze bij elkaar. 
Strek je armen uit naar voren. Mocht je het lichter willen maken, houd je armen 
dan in een hoek van 90 graden, met de handen naar voren. 

Breng je armen en benen tegelijk omhoog en houd twee seconden vast, terwijl je 
de billen goed aanspant. Zak weer langzaam terug. Blijf tijdens de oefening recht 
vooruit kijken, zodat je de oefening niet vanuit je hoofd initieert. 

Focus je tijdens de oefening op je onderrug en bilspieren, dat is waar de kracht 
vandaan komt. 

Herhaal 12-15 keer. 

https://www.runnersworld.com/nl/training/looptips/


Lichtere varianten van de superman 

Eén arm en been tegelijk 

Als je maar één arm en been tegelijk omhoog doet, heb je minder lichaamsgewicht 
om te tillen en stabiliseren, waardoor de oefening minder zwaar is. Breng daarbij 
eerst je linkerarm en rechterbeen omhoog, houd twee seconden vast, en laat weer 
langzaam zakken. Doe vervolgens hetzelfde met je rechterarm en linkerbeen. Maak 
12 tot 15 herhalingen. 

 
https://youtu.be/cc6UVRS7PW4  

 

Alleen je armen of benen 

Je kan er ook voor kiezen om alleen je armen of benen op te tillen. Zo doe je een 
halve superman, die beter vol te houden is dan de hele. Doe eerst 12 herhalingen 
vanuit je armen, neem 1 tot 2 minuten rust, en til dan 12 keer je benen omhoog. 

Naar inhoudsopgave 

https://youtu.be/cc6UVRS7PW4


  4: ZO HERKEN JE EEN HITTEBEROERTE TIJDENS HET HARDLOPEN: SYMPTOMEN 
EN OORZAKEN  
Bron https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid/a40286389/hardlopen-zomer-symptomen-hitteberoerte/  

Als je op een warme dag gaat hardlopen, loop je het risico op een hitteberoerte. 
Lees hier wat de symptomen zijn en hoe je het kunt vermijden. 

 

Dankzij het mooie weer en de lange avonden is de zomer misschien wel een van de 
beste tijden van het jaar om te gaan hardlopen. Als je iemand bent die ook op een 
tropische dag het liefst zijn trainingsschema blijft volgen, dan wil je dat wel op 
een veilige manier doen. Want hoewel je er misschien niet zo snel over nadenkt, 
kan hardlopen bij zeer hoge temperaturen namelijk gevaarlijk zijn. 

Hitteberoerte tijdens het hardlopen 

Hardlopen in de warmte kan namelijk leiden tot een hitteberoerte. 'Dit kan 
ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid, het kan zelfs fataal zijn', zegt 
sportvoedingsdeskundige Cristina Busquets. We vertellen je daarom meer over de 
symptomen, de oorzaken en hoe je een hitteberoerte kunt voorkomen. 

De oorzaken van een hitteberoerte 

'Hitteberoerte is een aandoening veroorzaakt door een te hoge 
lichaamstemperatuur. Het is meestal het gevolg van langdurige blootstelling of 
lichamelijke inspanning bij hoge buitentemperaturen. In de zomermaanden en 
vooral tijdens hittegolven komt deze aandoening het vaakst voor', legt Cristina uit. 
Dit heeft gevolgen voor het lichaam, zoals schade aan vitale organen - hersenen, 
hart, nieren of spieren - of zelfs de dood, aldus de sportvoedingsdeskundige. 

Symptomen van een hitteberoerte 

De meest herkenbare symptomen zijn: 

 

https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid/a40286389/hardlopen-zomer-symptomen-hitteberoerte/?utm_campaign=rw-20220617-wekelijks&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Zo%20herken%20je%20een%20hitteberoerte%20tijdens%20het%20hardlopen:%20symptomen%20en%20oorzaken


- Verhoogde lichaamstemperatuur, 40 graden Celsius of hoger. 
- Verandering in het zweten: De huid voelt warm en droog aan of is licht 

vochtig bij inspanning, en is rood. 
- Snelle ademhaling. 
- Uitdroging. 
- Mentaal niet meer helder, desoriëntatie en intense vermoeidheid. 
- Snelle of onregelmatige hartslag (tachycardie). 
- Hoofdpijn. 

Misselijkheid en braken. 

'Zeer warm weer zorgt ervoor dat de hypothalamus, die onze temperatuur regelt, 
niet goed werkt,' vertelt Cristina, 'als gevolg daarvan kunnen de ademhaling en de 
bloedsomloop uitvallen. Op biochemisch niveau worden ook de enzymen aangetast 
die de cellulaire respons reguleren. Daar komt meestal nog dehydratatie bij, dat 
het verlies van elektrolyten bevordert en de door de nieren verrichte bloedfiltering 
kan aantasten.' 

Daarom is het zeer belangrijk om gehydrateerd te blijven, zeker als je aan een 
wedstrijd meedoet. Cristina raadt ons het volgende aan: 

- Drink ongeveer 500 milliliter per uur, neem slokjes om de 10 minuten. 
- Drink water met elektrolyten. Die zijn nodig voor de essentiële functies in 

het lichaam gedurende de wedstrijd en om niet te veel zouten te verliezen. 
- Zorg dat het water koud is, maar maar niet te koel (ongeveer 11 graden). 
- Drink zowel voor, tijdens en na de inspanning. 
- Vermijd te veel koffie, want dat draagt bij aan uitdroging. 

Hoe voorkom je een hitteberoerte? 

Dit is wat je volgens Cristina het beste kunt doen om een hitteberoerte te 
voorkomen: 

Vermijd zware inspanning. 

- Pas je sportroutine aan, vermijd de zonnigste uren. Als je door je dagelijkse 
planning de zonnigste uren niet kunt vermijden, verminder dan de 
intensiteit van je training. 

- Draag tijdens het sporten kleding dat zweet afvoert, bij voorkeur 
ruimzittend en lichtgekleurd. 

- Hydrateer goed. Drink voldoende water, ook als je geen dorst hebt. 
- Bescherm jezelf tegen de zon, bijvoorbeeld met zonnebrandcrème, een 

zonnebril en een pet. 

Wat te doen in geval van een hitteberoerte 

Hardlopen op momenten dat de temperatuur hoger is dan 30 graden Celsius, brengt 
je gezondheid volgens Christina in gevaar. 'Vermoed je dat jijzelf of iemand anders 
last heeft van een hitteberoerte?', zegt Christina. 'Bij het geringste vermoeden is 
het eerste wat je moet doen de hulpdiensten bellen. Ga dan naar een schaduwrijke 
plaats, leg je voeten omhoog en koel af op welke manier dan ook op de plaats waar 
je bent; idealiter met water (tuinslang, badkuip, een natte handdoek, enz.). Drink 
daarnaast beetje bij beetje water of een isotone drank om het verlies van natrium, 
kalium en andere zeer belangrijke mineralen voor de cellen te herstellen. Je kunt 
ook iets zouts eten, zoals chips.'



  5: FOTO-REPORTAGES VAN DIVERSE EVENEMENTEN 

Stuwwalloop 2022, 28 mei, 10/21km 

 
 

Trainersdiner Asperges op de Velden, 4 juni 2022 

 



 

Dolomiti Extreme Trail 2022, 11 juni 

 
 

 

The Longest Day Trail 2022, Spa, 18 juni, 50km 

 
 



 

Vaderdaglopen 2022,  St.Oedenrode, 19 juni                                        

 
 



 

Hardloopweekend Blixemsnel 2.3 2022, Heemskerk, 2+3 juli 

 
 
 

Naar inhoudsopgave 



  6: RUNNING-PUBLICATIES 

 HTTPS://ISSUU.COM/JAYNEDOE/DOCS/  

 HTTPS://ISSUU.COM/JAYNEDOE/DOCS/  

Naar inhoudsopgave 

https://issuu.com/jaynedoe/docs/
https://issuu.com/jaynedoe/docs/


  7: AANBEVOLEN EVENEMENTEN 

Als je weer eens mee wilt doen aan een leuk en uitdagend evenement: 

DATUM EVENEMENT   (met link) AFSTANDEN 

31 juli Halve Marathon Rotterdam 5 / 10,5 / 21km 

7 sept Hypotheker Beekloop 4/8/12/16km 

18 sept Freedom Run 4/8/10 mile 

   

9 okt Marathon van Eindhoven 10/21/42km 

20 nov Zevenheuvelenloop 15km, met mooi feest achteraf 

 

Meer evenementen zijn bijvoorbeeld hier te vinden, of via inschrijven.nl  

En trailevenementen vind je op BETRAIL, Ultratiming en Passionforsports 

Naar inhoudsopgave 

 

  8: 5 TIPS TO RELIEVE NECK TENSION 
Bron: https://www.datasport.com/en/essentials/5-tips-to-relieve-neck-tension/  

Poor posture causes uneven tension between the fascia and muscles in the 
neck. We show you how to correct it. 

Neck tension is caused by posture, such as sitting at the desk for hours on end or 
hyperextending the cervical spine when riding a road bike or doing the 
breaststroke. This helps: 

1. Optimise your working and training conditions 

Is your screen at the right height and distance? Do your forearms lie comfortably on 
the table and are your shoulders relaxed? Are the saddle height and frame size of 
your road bike correct? 

2. Pay attention to your posture 

If necessary, set an alarm clock to remind you to check your posture twice an hour. 
Do the same for sports: Focus on your posture every 20 minutes. 

3. Pay attention to your fascia once a day 

Slowly roll a fascia ball from the back of your head toward your shoulders, placing 
a little pressure on the left, as well as right side of the neck.  

4. Tone your neck muscles 

Place your palms on your forehead, gently press your head against them for 10 
seconds, relax for 20 seconds and repeat twice.  

5. Relax your neck muscles twice a day 

https://www.halvemarathonvanrotterdam.nl/
https://www.eindhovenatletiek.nl/wedstrijden-en-activiteiten/wedstrijden/hypotheker-beekloop/
https://www.libertyloop.nl/
https://www.asmlmarathoneindhoven.nl/
https://www.nnzevenheuvelenloop.nl/
https://uitslagen.nl/evenementen.html?pr=&ma=01&jr=2022
https://inschrijven.nl/index.html?type=l&tl=nl
https://www.betrail.run/nl/trail-kalender/all
https://www.ultratiming.be/
https://www.passionforsports.eu/nl-runningsportevents
https://www.datasport.com/en/essentials/5-tips-to-relieve-neck-tension/


- Look up and down ten times. Alternate between looking at the ceiling and 
the floor. Move your head slowly and calmly. Try to increase the movement 
path a little with each movement. 

- Stretch the lateral neck muscles on both sides. Tilt your head sideways until 
you feel the stretch. Increase the stretch by pulling your head slightly in the 
appropriate direction with one hand.  

- Stretch the back of your neck. Put both hands on the back of your head. Pull 
your chin to your chest and increase the stretch by gently pressing your 
hands on the back of your head. 

Naar inhoudsopgave 

 

  9: HET BELANG VAN JE ARMEN BIJ HET HARDLOPEN: HOE TRAIN JE DE 
ARMZWAAI 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/training/looptips  

Geloof het of niet, je armen spelen een sleutelrol bij het hardlopen: ze helpen je 
energie te sparen en je voort te bewegen. Dit is de juiste techniek om je armen te 
bewegen. 

 

Bij hardlopen is niet alleen de techniek van je benen en romp van belang, maar ook 
die van je armen. Met de juiste armzwaai bespaar je namelijk energie en beweeg 
je je gemakkelijker voort. Ook helpt het blessures te voorkomen. Net als je benen, 
kun je ook je armzwaai trainen. 

Het belang van je armen bij het hardlopen 

Regelmatig zie je mensen lopen die het bovenlichaam onnodig bewegen. Sommigen 
kruisen zelfs hun armen over hun borst. Je begrijpt vast dat dit er niet voor zorgt 
dat ze sneller lopen. In feite verbruiken zij hierdoor meer energie dan een loper 
die zijn armen en schouders ontspannen houdt, omdat het lichaam een extra 
inspanning moet leveren om te compenseren. En als je lange afstanden loopt, is 

https://www.runnersworld.com/nl/training/looptips


energie besparen de sleutel om de laatste kilometers aan te kunnen. Maar ook als 
jij je PR wilt verbeteren, kan een goede armzwaai je helpen. 

Zo verbeter je je armtechniek 

Er zijn echter een aantal richtlijnen die we allemaal in gedachten moeten houden 
als het gaat om de armpositie tijdens het hardlopen. 

De schouders 

Laten we bovenaan beginnen. De schouders en de nek moeten zo ontspannen 
mogelijk zijn. Dit zal je helpen om meer ontspannen en met gemak te lopen en 
eventuele pijn of overbelasting van de spieren in dit gebied te voorkomen. 

De ellebogen 

Probeer je ellebogen niet te verstijven zijn tijdens het hardlopen. Als dat gebeurt, 
zullen je onderarm en de biceps daar namelijk onder lijden. Ze hangen niet 
helemaal dicht tegen het lichaam aan, maar er ook niet te ver vanaf. Het is het 
beste als je ellebogen in een hoek van 90 graden staan en heen en weer bewegen. 

De handen 

Wees er ook bewust van hoe je je handen houdt tijdens het lopen. Houd ze niet 
volledig open, maar ook niet volledig gesloten. De middenweg is de juiste positie: 
ze zijn half gesloten. Net als bij de schouders, zijn je handen en pols ontspannen 
om energie te besparen. Een tip: stel je voor dat je een zak chips draagt en die 
niet wilt pletten of dat je een erwt tussen je duim en wijsvinger houdt. 

Geen telgang 

En natuurlijk is er een duidelijke synchronisatie tussen benen en armen tijdens het 
lopen. Zet je een stap met je rechterbeen, dan zwaait je linkerarm vooruit. Je 
armen lopen ook als het ware. 

Draaien van de romp 

De romp is het deel van je lichaam dat alle kracht levert om te lopen en 
verantwoordelijk is voor de zwaartekracht. Daarom is het belangrijk om hem 
rechtop en verticaal te houden. 

Krachttraining 

Je benen zijn niet het enige lichaamsdeel dat loopt en daarom ook niet het enige 
lichaamsdeel dat krachttraining kan gebruiken. Zorg er daarom voor dat je armen 
deel uitmaken van je krachtroutine, net als je core om elke vorm van rotatie te 
vermijden. 

Naar inhoudsopgave 



 

KORTINGSAFSPRAKEN met RØNNØR en RUNNERSWORLD 

Zowel met RØNNØR (van Kari en André, voorheen Run2Day) aan de 
Geldropseweg 19 dat al jaren onze clubkleding prima verzorgt, als 
met Runnersworld aan de Willemstraat hebben we een goede relatie. 

Beide zaken bieden je een uitgebreide voetanalyse om een zo goed mogelijk advies 
te geven welk type schoen het best bij je past. Daarnaast krijg je als lid van 
Loopgroep Blixemsnel (vermeld dat vooral!) bij beide 10% cash-korting. Rønnør 
sponsort bovendien prijsjes en materialen voor ons evenement Marathonestafette 
Blixemsnel in het laatste weekend van de basisschoolvakantie en levert onze 
clubkleding. 

Bij Runnersworld krijgen we bij aankoop van schoenen bovendien een paar 
loopsokken gratis bij en wordt € 5,00 geschonken aan de clubkas (hiervan 
bekostigen we een deel van de jaarlijkse terrasborrel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO'S: Mocht je foto's hebben die je via de website wilt delen, stuur ze me toe. 
Of stuur de link aan mij om te publiceren. 
Hebben jullie suggesties voor deze nieuwsbrief, laat het me weten via  
vincent@blixemsnel.nl.     

mailto:vincent@blixemsnel.nl
mailto:vloemans@zonnet.nl


KLEDINGSPONSORS VAN LOOPGROEP BLIXEMSNEL 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 


