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  1: CLUBKAMPIOENSCHAPSAVOND 

 
Het clubjaar sluiten we natuurlijk weer met de Clubkampioenschapsavond in 
Wijkcentrum Blixems op maandagavond 10 oktober aansluitend aan de 
maandagavondtraining. Zeg vanaf 21:00u. 
Uiteraard is het belangrijkste onderdeel de huldiging van de clubkampioenen, één 
bij de dames en één bij de heren. De snelsten op één van de geselecteerde halve 
marathons (die van Eindhoven verplicht, zichtbaar in het rode clubshirt om mee te 
tellen). Daarnaast zijn er natuurlijk weer medailles voor de plaatsen 1, 2 en 3 per 
leeftijdscategorie.  
 

Natuurlijk zijn er ook weer certificaten voor degenen die inmiddels al 12,5 jaar lid 

zijn van Blixemsnel, en worden andere bijzondere prestaties vermeld. 
 

Naar inhoudsopgave 

 

  2: ZIN OF GEEN ZIN OM TE RENNEN? 
Bron: https://www.prorun.nl/borntorun/zin-of-geen-zin-om-te-rennen/  
 

Heb jij wel eens geen zin in lopen? Ga je dan wel of niet? En als je geen zin in 
je werk hebt, blijf je dan thuis? Zo eens wat overwegingen over zin en geen zin 
en hoe relevant ‘zin’ al dan niet is. 

 ‘Heb je er dan nooit geen zin in?’, vroeg mijn vrouw me een jaar of wat geleden. 
Ik was op mijn laptop aan het uitvogelen waar ik in de omgeving van ons 
vakantieadres een vlak stuk weg kon vinden om een intervaltraining te doen. Dat 
was daar in Toscane nog niet zo heel eenvoudig. Terug naar de vraag. ‘Geen zin? 
Tja. Dat doet er eigenlijk niet toe.’ 

Voor een boek dat ik jaren geleden samen met mijn broer maakte 
(Beweeg!) interviewde ik zeven collega-trainers van de sportschool 
waar ik training geef. Ik vroeg ze een heleboel, maar ook of ze zelf wel 
eens geen zin hadden om te trainen. Geen enkele trainer zei meteen 
‘ja’. Bij geen van de trainers bleek ‘geen zin’ een serieuze overweging 
als het ging over wel of niet trainen. ‘Geen zin’ deed er niet zoveel 
toe. 
 
Obstakels 
In Beweeg! keken we onder meer naar obstakels die mensen 
ondervinden bij het sporten en gezond leven. Bijvoorbeeld ‘weinig 
energie’ of ‘te druk’. Behalve de genoemde trainers en mijn broer 
Arie, kwamen ook leden van onze Vondelgym aan het woord. Mensen 
met een bijzonder verhaal die een ding gemeen hebben: ze sporten al 
geruime tijd onafgebroken een paar keer per week. Zin of geen zin, 
weer of geen weer. Wat is het geheim? 
 
Wat de trainers en de regelmatige sporters delen, is dat ze van hun 
training een vast onderdeel van hun leven hebben gemaakt. Net als 

https://www.prorun.nl/borntorun/zin-of-geen-zin-om-te-rennen/


eten, werken en slapen. Iedereen met een baan denkt wel eens: 
‘Totaal geen zin vandaag’. Voor de meeste mensen is het geen optie 
om die gedachte serieus te nemen en niet te gaan. Dan ben je snel die 
baan kwijt. Zo zou je sporten ook kunnen benaderen, als iets wat je 
ongeacht zin doet. Als je na je werk wel ziet of je nog tijd om te 
trainen hebt, heb je dat meestal niet. Staat die training al weken in 
vast in je agenda, dan hoef je niet met jezelf in debat; gewoon doen. 
 
Vind plezier 
Maar hoe kom je op het punt dat trainen een vanzelfsprekendheid is en 
geen hindernis die je steeds opnieuw moet nemen? Voor mij is het 
begonnen met een activiteit die ik leuk vind. Logisch. Zou je denken. 
Toch staan er dagelijks duizenden mensen met bakken weerzin stuk te 
gaan op crosstrainers. Om na drie weken te roepen dat sporten echt 
niets voor ze is. Ik geloof dat als je eerste sportdoel ‘plezier vinden’ is 
– in plaats van vijf kilo verliezen of tien kilometer kunnen hardlopen – 
je je kansen op volhouden aanzienlijk vergroot. Hardlopen, wandelen, 
schermen, boksen, zwemmen, Crossfit of schoonspringen; voor 
iedereen is iets te vinden. 
 
Heb je er lol in gekregen, dan helpt het om doelen te stellen. Niet ver 
weg, abstract of veel te ambitieus. Kleine doelen als ‘deze week drie 
keer sporten’, een week geen frisdrank of vandaag niet met de lift 
maar met de trap. Zelf beleef ik er veel plezier in om te trainen met 
een schema. Een trainingsprogramma geeft je het gevoel dat je met 
een project bezig bent, dat je aan iets bouwt, elke dag een steen legt. 
Anderen halen motivatie uit sporten met vrienden of meedoen met 
groepstrainingen. Heel wat wegen leiden naar Rome. 
 
Kale tomaat 
Morgen loopt er een lange, dunne man te draven langs een Italiaanse B-
weg. Kilometer hard, drie minuten rustig, kilometer hard, enzovoort. 
Zijn kale kop zal rood zijn als een tomaat en dikke pret, dat zal hij 
hebben. 

Naar inhoudsopgave 



 

  3: HALVE VAN EGMOND OP 8 JANUARI 

Een prachtig hardloopevenement waar Blixemsnel vele jaren met een groot aantal 
deelnemers aan meedeed. Het parkoers leidt eerst een stukje door Egmond aan 
Zee vanaf de boulevard, waarna je langs de kustlijn over het strand zuidwaarts 
richting Castricum aan Zee loopt. Daar ga je het duinengebied in, terug 
noordwaarts naar Egmond aan Zee. Bovendien telt het evenement mee voor het 
Clubkampioenschap. Voordeel heb je van een vaak stevige wind in de rug ;-) 

Het is echter niet naast de deur, maar via Eindhoven Atletiek is het mogelijk voor 
andere loopclubs om mee te gaan met de busreis die zij organiseert. Hieronder het 
bericht van hun Joop Broeders: 

Al een aantal jaren organiseert Eindhoven Atletiek een super gezellige busreis 
naar deze wedstrijd, waar lopers van vele atletiekverenigingen en loopgroepen 
graag bij aanhaken. Files en slecht weer zijn echt heel wat draaglijker in een bus, 
waar je gratis van eten en drinken wordt voorzien. Het vertrek- en aankomstpunt 
is net als vorig jaren vanaf onze accommodatie in Eindhoven. Vertrektijd van de 
bussen is om 07.30 uur vanuit Eindhoven en om 16.30 uur vertrekken we weer naar 
Eindhoven.  Bij voldoende belangstelling laten we ook een bus om 09.00 uur 
vertrekken. Deze bus is niet geschikt voor de deelnemers aan de kwart marathon 
want deze bus komt daarvoor te laat aan in Egmond. 

Bij deze nodigen we lo(o)p(st)ers/wandelaars/supporters etc. van harte uit om 
deel te nemen aan deze busreis. De kosten voor deze busreis bedragen slechts 
24,00 euro per persoon, inclusief gratis drankjes en hapjes in de bus. 

De aanmelding voor de busreis sluit op 31 december 2022. Mocht een van de 
bussen onderbezet zijn, is de volgorde van aanmelden bepalend of je wel of niet 
mee kunt. Je kunt je inschrijven voor de busreis via www.inschrijven.nl  

Er is een extra veld waarop je aan kunt geven bij welke vereniging of groep je 
hoort. Geef s.v.p. duidelijk op bij welke (loop)groep je hoort, zodat we kunnen 
zorgen dat je in dezelfde bus komt te zitten als je loopmaatjes. 

De inschrijvingskosten voor de wedstrijd zijn niet inbegrepen. Je moet niet 
vergeten zelf in te schrijven voor de wedstrijd. Wacht hier niet te lang mee want 
de limiet voor het maximale aantal deelnemers is altijd erg snel bereikt. 

Mogen we je ook verwelkomen op 8 januari a.s.? Voor eventuele vragen kunnen 
jullie terecht bij Joop Broeders via joop.broeders@eindhovenatletiek.nl   of 06-
12422389  (info ook hier). 

Naar inhoudsopgave 

http://www.inschrijven.nl/
mailto:joop.broeders@eindhovenatletiek.nl
https://www.eindhovenatletiek.nl/2022/05/24/busreis-naar-egmond-2/


  4: ZWIJNENTRAIL 2022 

Jawel, het gaat weer gebeuren: onze eigen Blixemsnelle Zwijnentrail, de 2022-
editie. Zie hier een impressie van de 2021-editie. 

 

Zondag 23 oktober houden we weer de groepsloop ‘Zwijnentrail’ van een rustige 
15km in de natuur op en rond de Leenderheide met parkeren, vertrek en finish bij 
de Hut van Mie Pils (Leenderweg 1, Waalre) waar velen van jullie vorige keer, in 
november 2021 en/of eerder, ook aan deelgenomen hebben. Dus blokkeer je 
agenda en meld je aan middels een mailtje (vincent@blixemsnel.nl ).  

De route is weer nieuw dus altijd verrassend en avontuurlijk. Denk ik. Voor zover 
bekend is er geen erg natte doorwading voorzien. Natuurlijk nemen we daar op het 
terras achteraf gebak met koffie voor wie wil (neem betaalpas,mee!). Weet je nog 
een andere Blixemsnelle loper te interesseren, laat hem/haar zich dan op tijd 
aanmelden. Zoals al velen jaren gebruikelijk is er voor iedere deelnemer een 
unieke medaille. OP = OP, dus als het aantal aanmeldingen onverwacht erg groot 
is, ontvangen alleen de vroegboekers een medaille. 

Om 09:00u carpoolen we er vanuit Blixembosch naar toe, vanaf de Ouverture, 
starten met lopen tegen 09:45u en zitten om 11:30u op het terras in het zonnetje 
na te genieten. Zoals gebruikelijk zijn er geen deelnamekosten aan verbonden, 
maar neem wel je bankpas mee om je overheerlijke appelgebak mee af te 
rekenen. 

 

https://photos.app.goo.gl/3AZbv5SzvaaaHj1Y7
mailto:vincent@blixemsnel.nl


  5: FOTO-REPORTAGES VAN DIVERSE EVENEMENTEN 

 
LICHTJESROUTE 2022, 26 sept 

 
Meer foto’s (met dank aan Matthijs van wie de scherpe foto’s zijn) 
 

CLUBKLEDING SORTEREN 

 
 
 

https://photos.app.goo.gl/RdJXDDy5HnXfNoCFA


 

HYPOTHEKER BEEKLOOP, 7 SEPTEMBER, GROEPSFOTO 

 
 



 

  6: RUNNING-PUBLICATIES 

 

Naar inhoudsopgave 

 

  7: AANBEVOLEN EVENEMENTEN 

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

DATUM EVENEMENT   (met link) AFSTANDEN 

9 okt Marathon van Eindhoven 10/21/42km telt voor Clubkampioenschap 

23 okt Zwijnentrail 15km groepsloop Leenderbos, Waalre 

6 nov Valkenloop 7/12/21km telt voor Clubkampioenschap 

20 nov Zevenheuvelenloop, Nijmegen 15km, met mooi feest achteraf 

27 nov TisvoorNiks-loop, Geldrop 6/10/15/21/30/42,5km 

11 dec Urban Trail Eindhoven 5/10km. Zie aftermovie 2017 met 
Blixemsnel-optreden op 37 en 100 
seconden 

1 jan Nieuwjaarsduikloop  

8 jan Halve van Egmond 10,5/21km telt voor Clubkampioenschap 

   

   

   

 

Meer evenementen zijn bijvoorbeeld hier te vinden. 

En trailevenementen vind je op BETRAIL, Ultratiming en Passionforsports 

Naar inhoudsopgave 

https://www.asmlmarathoneindhoven.nl/
https://www.valkenloop.nl/
https://www.nnzevenheuvelenloop.nl/
https://www.tisvoorniks.nl/
https://www.eindhovenurbantrail.nl/
https://www.eindhovenurbantrail.nl/videos/eindhoven-urban-trail-2017/
https://www.nnegmondhalvemarathon.nl/
https://uitslagen.nl/evenementen.html?pr=&ma=01&jr=2022
https://www.betrail.run/nl/trail-kalender/all
https://www.ultratiming.be/
https://www.passionforsports.eu/nl-runningsportevents


  8: 10 KILOMETER BINNEN EEN UUR? 9 TIPS 
Bron: https://www.prorun.nl/training/10-kilometer-binnen-een-uur-9-tips/ 

Wil jij tien kilometer lopen binnen het uur? Volg deze tips. 

Wil jij 10 kilometer binnen een uur lopen, maar blijf je hangen op een niveau 
boven het uur? Dan zetten we hier negen tips op een rijtje om sneller te worden op 
de 10 kilometer. 

Je weet precies waar je voor traint: je wilt 6:00 /km lopen, dit tempo komt in je 
trainingen regelmatig terug. Het is goed om fysiek en mentaal alvast te wennen 
aan deze snelheid. Uiteraard hoef je niet alle tips tegelijkertijd op te pakken, kies 
twee of drie tips uit om mee aan de slag te gaan. 

1. Intervallen 

Doe je nog geen intervaltraining, dan is een intervaltraining een gouden aanvulling 
op je trainingen. Met intervaltraining kun je in korte tijd veel snelheid winnen. De 
kunst van deze training is om snelheden te lopen die je (nog) niet gewend bent. 
Zodat je lichaam de prikkel van deze hoge snelheid leert kennen. Er zijn tientallen 
soorten intervaltraining, we geven hier drie mogelijke intervallen. 

 

Na een warming up kun je 10 x 200 meter lopen in 61 seconden*.  Je merkt dat de 
eerste 200 meter prima gaat en dat het in de loop van de serie pittig wordt. Na een 
intensieve 200 meter kun je 200 meter heel rustig dribbelen. 

Een andere training is intervallen met 400 meters. Loop 10 x 400 meter in 2:08 / 
2:12. Na 400 meter loop je 200 meter heel rustig om bij te komen. 

2. Trainer of maatje 

Een intervaltraining is 1000 x leuker en makkelijker als je een trainer hebt of een 
loopmaatje met hetzelfde doel. Heb je nog geen trainer of maatje? Laat dan een 
reactie achter onder dit blog en zeg waar je woont, wellicht heb je snel een 
inspirerende trainer of een inspirerend maatje gevonden. 

3. Start hard 

Tien kilometer is ver. Maar ook niet weer niet. Als je niet gewend bent om diep te 
gaan en je wat huiverig bent voor verzuurde benen, is het goed om hard te starten 
en jezelf voor te nemen om het eerste deel harder te lopen dan het tweede deel. 
Vaak kun je – met een hoge hartslag en een snelle ademhaling – de laatste 2 
kilometer nog wel doortrekken. Het klinkt wat vreemd, maar het werkt goed om 
jezelf voor te nemen om na 6 kilometer spijt te hebben van je harde start, in 
plaats van iets over te houden. Start met branie en de kans op een PR is groot. 

4. Krachttraining 

Kracht is belangrijk in deze afstand. Neem in je training, of op andere dagen, 
oefeningen op met squats. Niet zomaar een squat, maar squats waarbij je springt. 
Dat verbetert de afzet in je hardlooppas. Ook lunges zijn uitstekend voor een 
sterker setje benen. 

5. Looptechniek 



Heb jij nog niet eerder gericht iets gedaan met je looptechniek? Dan is het goed 
om met je techniek aan de slag te gaan. Techniektraining kun je uitbreiden door te 
trainen op armzwaai, kniehef, afzet en nog veel meer. Zonder trainer hoef je niet 
op alles tegelijk te letten, dan is het goed om je pasfrequentie te trainen. Ervaar 
of een hogere pasfrequentie goed voelt en je sneller maakt. Wil jij van een 
techniektrainer horen welke loopstijl het beste bij je past? Dan kun je een sessie 
doen bij de beroemde techniektrainer Franklin van Doesburg. 

6. 1 kilometer in 6:00 /km 

Naast de intervaltraining is het goed om ook tijdens een andere training 1 
kilometer te kiezen om 6:00 /km te lopen. Zo leer je aan te voelen wat het tempo 
is én je lichaam went aan je gewenste snelheid. Het is prima om tijdens een 
rustige training 1 kilometer te kiezen (bijvoorbeeld de derde of vierde kilometer 
van je training) om op 6:00 /km te lopen. 

7. Train 3 keer per week 

Met één training per week onderhoud je wat je nu aan conditie hebt, met twee 
trainingen per week bouw je langzaam op. Wil je echter snel conditie opbouwen én 
sneller worden? Dan is 3 trainingen per week ideaal. 

Interval 

8 kilometer rustig lopen (6:45 /km) met 1 kilometer 6:00 /km 

7 kilometer in een tempo van 6:30 /km 

8. Val wat kilo’s af 

Ben je een paar kilo zwaarder dan nodig is? Dan helpt het enorm om wat kilo’s af 
te vallen. De calculator van Ron van Megen en Hans van Dijk werkt inspirerend om 
wat af te vallen. Je kunt in hun calculator je huidige gewicht en je PR invullen, dan 
zie je wat er met je tijden gebeurt als je een paar kilo afvalt. Voorbeeld: je bent 
78 kilo en je PR op de 10 kilometer is 1:02:30. Val je 4 kilo af dan loop je met 
hetzelfde vermogen geen 1:02:30, maar zit je al op 59:18. Ben jij benieuwd hoe 
dat bij jou zit? Vul hier je gewicht en je PR in. 

9. Lopen op vermogen 

Pas je al veel van bovenstaande tips toe en blijf je toch hangen op hetzelfde 
niveau? Dan kan een Stryd uitkomst bieden. Stryd is een (wel vrij dure) 
vermogensmeter waarmee je gericht op vermogen kan trainen. Het grote voordeel 
van Stryd is dat je een trainer op je schoen hebt zitten die iedere analyseert en 
meeneemt in de analyse. Zo kun je gericht je intervallen en duurtrainingen op 
vermogen doen en weet je zeker dat je slim traint op basis van je huidige vorm. 

Naar inhoudsopgave 



  9: RØNNØR STOPT ERMEE! 

Onze hardloopspullen- en clubkledingleverancier stopt ermee per eind oktober. 
Jammer. We zullen de service, samenwerking en het enthousiasme van André en 
Kari op de Geldropseweg missen. 
 
Ze hanteren nu andere kortingsregeling. De clubkorting is vervallen!  

 Op alle kleding geven we nu een korting van 25%. 
 Op sokken en accessoires een korting van 10%. 
 Op alle schoenen t/m € 150,00 krijgt iedereen € 20,00 korting. 
 Op alle schoenen vanaf € 150,00 krijgt iedereen € 25,00 korting. 
 Zolang de voorraad strekt. Op is op. 

Hun bericht hebben velen van ons waarschijnlijk al gelezen: 

 

GEEN WOORDEN MAAR DADEN. 

We hebben ze allemaal wel eens gehoord en misschien zelf wel eens over 
nagedacht. De uitspraken als: ‘oh wat zou ik graag dit…’, ‘zou het niet leuk zijn 
als…’, ‘volg toch je droom…’ of ‘doe wat je hart je ingeeft…’. Dit is meestal veel 
makkelijker gezegd dan gedaan. 

We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we graag in Noorwegen zijn. 
Enerzijds vanwege de roots van Kari en anderzijds omdat het een prachtig land is 



om te vertoeven. Al jaren hebben wij het erover en nu we nog (bijna) alles kunnen, 
hebben we definitief besloten om te gaan wonen en werken in Noorwegen. 

Na bijna 15 jaar de vaste stek te zijn geweest voor vele sportievelingen, gaan we 
na 31 oktober a.s. onze toekomst ergens anders voortzetten. Met andere woorden: 
de vertrouwde hardloopwinkel op de hoek van de Geldropseweg gaat haar deuren 
sluiten. Geen woorden maar daden dus! Het is een weloverwogen besluit dat bij 
ons al voor veel voorpret en plezier heeft gezorgd, maar het heeft natuurlijk ook 
een minder vrolijke kant. Aan datgene waaraan we ruim 14 jaar gebouwd hebben 
komt dan namelijk ook een einde. 

 Zaterdag 29 oktober a.s. is de laatste dag dat onze winkel geopend is. Online 
blijven we als Rønnør voorlopig nog actief. Je kunt daar bijvoorbeeld onze Merel 
Morre-collectie blijven bestellen. 

 Totdat de deur definitief sluit profiteer je bij ons van uiteenlopende kortingen op 
kleding, hardloopschoenen en accessoires. Maar ook is een deel van de inventaris 
te koop. Van plant tot kledingrek en van ladeblok tot barkruk. Alles moet tenslotte 
weg! 

 Volg ons op social media en blijf zo op de hoogte van de actuele aanbiedingen. 

 Voordat onze laatste winkeldag daar is, hopen we jullie nog eens te mogen 
verwelkomen en persoonlijk afscheid te kunnen nemen! 

Met hartelijke groeten, 

André & Kari 

Naar inhoudsopgave 

 

 10: BLUBCLUB 

Hey hoi! Dit is een berichtje van Freke ( en Anja ) namens de blubclub: 

Een tijdje geleden heb ik voor mezelf het idee opgevat om in buitenwater te gaan 
zwemmen. Niet alleen in de zomer maar ook in de winter. Tijdens een feestje heb 
ik dit idee besproken met hardlopers uit groep 4. Inmiddels heb ik een plek 
gevonden waar vrij gezwommen kan worden: strandbad Nuenen. En misschien ben 
jij ook enthousiast? Meld je dan even in een appje naar mij! Geheel vrijblijvend, 
geen verplichtingen, gewoon wie kan en wil gaat mee…. De planning is om op 
zondagochtend te gaan. Ik hoor graag van je, Freke 0623622145. Ik zal je dan 
toevoegen in de Blubclub-app. Thx! 

Naar inhoudsopgave 

  

 



Hardloopkalenders: 
 
1: http://www.courslaprovince.be/jogging/calendrier  , rondom Luik / Sprimont 
 
2: https://uitslagen.nl/evenementen.html?pr=&ma=01&jr=2022  

3: https://www.betrail.run/nl/trail-kalender/all 

4: https://www.passionforsports.eu/nl-runningsportevents   

5: https://statistik.d-u-v.org/calendar.php , Ultra-trails 

6: www.inschrijven.nl  

7: https://hardloopkalender.nl/loopagenda-hardlopen/hardloopevenementen/1  

8: https://www.hardlopen.nl/evenementen/  

9: https://keep-on-running.nl/hardloopkalender/#a20220828  

10: https://www.prorun.nl/hardloopkalender/  

  

Naar inhoudsopgave 

http://www.courslaprovince.be/jogging/calendrier
https://uitslagen.nl/evenementen.html?pr=&ma=01&jr=2022
https://www.betrail.run/nl/trail-kalender/all
https://www.passionforsports.eu/nl-runningsportevents
https://statistik.d-u-v.org/calendar.php
http://www.inschrijven.nl/
https://hardloopkalender.nl/loopagenda-hardlopen/hardloopevenementen/1%208
https://hardloopkalender.nl/loopagenda-hardlopen/hardloopevenementen/1%208
https://www.hardlopen.nl/evenementen/
https://keep-on-running.nl/hardloopkalender/#a20220828
https://www.prorun.nl/hardloopkalender/


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 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 


