
 

   

   

Lopen kan overal! 

 

Beste lopers,  

 

De zomer is aangebroken. Schijnt. Het kan verkeren, de ene week korten we de training 

in vanwege hoge temperaturen, de andere week lijkt het alsof we versneld in de herfst 

terecht zijn gekomen. Hoe dan ook, lopen kan altijd, door weer en wind.  

 

Zomer betekent ook vakantietijd. Het is al te merken tijdens een aantal trainingen dat er 

in verschillende groepen wat minder lopers aanwezig zijn. Dat mag de pret niet drukken, 

we zijn net weer op gang en blijven de wekelijkse trainingen gewoon voortzetten. En 

natuurlijk, een ieder die op vakantie is/gaat wensen we vooral ook enorm veel plezier, 

ontspanning en inspiratie. En waar de vakantie je ook brengt, het mooie is dat hardlopen 

een van de weinige sporten is die je gewoon overal brengt. Gooi die hardloopschoenen 

in je koffer en gaan met die banaan! Lopen kan altijd, lopen kan overal. Geniet van een 

mooie, sportieve zomer! 

 

Namens het bestuur, 

Jonathan Reining  

 

P.s. We zijn enorm nieuwsgierig hoe hardlopen op jouw vakantieadres eruit ziet. Deel je 

ultieme vakantie hardloopronde (en vooral de foto's natuurlijk) met ons!  
  

   

  

   

Actueel 



 

Terug naar de Siggels 
De trainingen in Zwolle Zuid (dinsdagavond) zijn vanaf komende week weer als 

vanouds vanaf de bekende basis SVI/De Siggels (IJsselcentraleweg 9). Ook kan er weer 

gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. 

 

 

Duurloop XL 

Zondag 18 juli zal er weer een duurloop XL (25 km) plaatsvinden, naast de reguliere 

duurloopgroepen. Starttijd is voor alle groepen gelijk (9 uur), vanzelfsprekend duurt 

een duurloop XL langer. Wil jij weten of een duurloop XL wat voor jou is, informeer bij 

een van de trainers.  

 

 

Survivalrun - 8 augustus 

Zondag 8 augustus zal er opnieuw de jaarlijkse survivalrun zijn, o.l.v. René Poppe. Het 

is een aanrader, maar geen must. Je kunt zowel meedoen aan de survivalrun als een 

duurloop. 

 

 

Nieuwsbrief augustus 

De volgende Nieuwsbrief van Runningclub RCL zal in augustus iets later verschijnen 

(rond 9 augustus).  
  

   

  

   



   

   

Impressie RCL Loop 

 

Vooruit, nog één keer een berichtje over die fameuze RCL Loop. Want wat een dag was 

dat! We hebben er met z'n allen naar uitgezien, naar toe getraind, voorbereidingen 

getroffen etc. En wat was het een feestje, want er klonk een en al enthousiasme over 

de loop. Waarbij vooral aspecten als 'mooie route, leuk dat je elkaar voortdurende 

tegenkomt, mogelijkheid om zowel te lopen als run-bike-run, goed geregeld' veel 

genoemd werden. Pittig was het ook, niet in de eerste plaats door de vroege warmte, 

maar vooral de wind-tegen van Heino naar Zwolle was een factor van betekenis. 

Desondanks veel tevreden en blije deelnemers aan de allereerste RCL Loop. Met ook 

een glunderende Hans van den Belt die een mooie waardebon won voor nieuwe 

loopschoenen. Een volgende RCL Loop kan haast niet uitblijven ;-) Hoe en wat gaan we 

ons over beraden.  
  

   

  

   

Even voorstellen: Marco Grootscholten 
  

   



 

 

 

Mijn naam is Marco Grootscholten, 54 jaar en ik woon in 

Heino. 

 

15 jaar geleden ben ik begonnen met hardlopen en vanaf 

het begin heb ik fanatiek meegedaan aan allerlei 

hardloopwedstrijdjes. Daarnaast lig ik ook graag in het 

zwembad en zit ik regelmatig op op de fiets. Trailrunning 

vind ik ook erg leuk en ik ben dan ook regelmatig op de 

Lemelerberg te vinden. 

 

Vorig jaar zomer ben ik lid geworden van Runningclub RCL. Ik loop vaak zelf een 

rondje, maar met de club meelopen vind ik ook erg gezellig en motiveert mij ook wel 

om lekker door te blijven lopen. 

 

Sinds kort ben ik ook hardlooptrainer bij RCL en ik ben van plan om daar iets leuks van 

te maken. Mijn motto is: Lekker in beweging blijven, hard of langzaam, iedereen doet 

mee en kijk niet teveel naar een ander en heb vooral plezier in wat je doet. 

   

  

   

Activiteitenkalender 

 

Reguliere trainingen: 

• Dinsdagavond 19.30-21.00 uur - De Siggels (SVI), IJsselcentraleweg 9, 

Zwolle (Training in 3 groepen).   

• Woensdagochtend 9.30-11.00 uur - Landgoed Den Alerdinck, Laag 

Zuthem (Training in 1 groep).   

• Donderdagavond 19.00-20.30 uur - Landgoed Den Alerdinck, Laag 

Zuthem (Training in 3 groepen).    

 

Duurloop (zondagen) 



• 4 juli - Landgoed Den Alerdinck, Den Alerdinckweg 1, Laag Zuthem 

• 11 juli - De Siggels (SVI), IJsselcentraleweg 9, Zwolle 

• 18 juli - Duurloop en duurloop XL. Rest. Lemelerberg, Kerkweg 32, Lemele 

• 25 juli - Grand Café Het Oude Station, Stationsweg 4, Dalfsen 

• 1 augustus- Landgoed Den Alerdinck, Den Alerdinckweg 1, Laag Zuthem 

• 8 augustus - Survivalrun o.l.v. René Poppe en duurloop. Kulturhus De 

Elshof, Erfgenamenweg 14, Zwolle (nabij Wythmenerplas) 

• 15 augustus - Jachthaven Hattem (Geldersedijk 20) 

  

   

  

   

 

 

Boekentip 
 

Na het succes van Eet & ren is bestsellerauteur Scott 

Jurek terug met een avontuurlijke memoir over zijn 

slopende, maar inspirerende 46-daagse hardlooptocht 

met als doel het snelheidsrecord van de Appalachian Trail 

te verbreken. 

 

Scott Jurek is een van de bekendste en meest geliefde 

ultrarunners ter wereld. Vrijwel alle prestigieuze 

ultraruntitels heeft hij op zijn naam staan. Jurek wordt 

geroemd om zijn opmerkelijke uithoudingsvermogen en snelheid, waarbij hij alles 

presteert op een veganistisch dieet. Na twee decennia van wedstrijden was het tijd voor 

de koning der beproevingen: de Appalachian Trail bedwingen en het snelheidsrecord 

verbreken. Naar het Noorden is geen verhaal over zomaar een hardloopwedstrijd. Het 

is het verhaal van een reis van 3522 kilometer, het rennen van 80 kilometer per dag, 

zes weken lang. Een verhaal van afmattend terrein, afschrikwekkend weer en 

onoverkomelijke blessures. Het was een reis waar een man van staal bijna aan 

onderdoor ging. 

 

Met de steun van zijn vrouw Jenny, vrienden en behulpzame vreemden rende, liep en 



 

struikelde Jurek noordwaarts, één felle uitbarsting per keer. Naar het noorden is een 

adembenemend verhaal over doorzettingsvermogen en persoonlijke groei. Het schetst 

het portret van een man die, ontdaan van alles, de meest veeleisende en 

vervolmakende inspanning van zijn leven volbrengt. Het zal zowel hardlopers als niet-

hardlopers inspireren om het uiterste uit zichzelf te blijven halen. 

 

Freddie Spanhak 

 

P.s. Ken jij een boek wat jou enorm geïnspireerd heeft, of heb je een aanbeveling voor 

een boek om eens te bespreken, stuur dan vooral even een berichtje! Mail naar 

jonathanreining@gmail.com 

   

  

   

Reminder: Hardloopcursus voor beginners 

Vandaag - 1 juli - start een nieuwe hardloopcursus voor beginners. Er is al een mooie 

groep deelnemers, maar mocht jij het nog overwegen dan kun je nog prima aansluiten, 

deze week of komende weken.  

 

Ook voor RCL-leden die al een lange tijd niet mee hebben getraind of wellicht een 

blessure hebben of recentelijk hebben gehad kan deze cursus een mooi opstapje zijn. 

Gratis voor RCL-leden (wel aanmelden). 

Wellicht ken je ook mensen in je directe omgeving voor wie deze cursus een uitkomst 

zou bieden. Breng het vooral bij ze onder de aandacht. 

(Kosten voor niet-leden: € 35,00)  

 

Vanaf donderdag 1 juli 2021, 14 weken, 19.00 - 20.30 uur  

Landgoed Den Alerdinck, Laag Zuthem 

Uitgebreide informatie over én aanmelden voor de beginnerscursus via 

www.mijninschrijving.nl/subscribers/wizard/division/477/ 
  

   

  

   

Lidmaatschap Runningclub RCL 

Bij vragen of opmerkingen rondom lidmaatschap, maar ook adreswijzigingen graag 

rechtstreeks mailen naar Albert Boeve: penningmeester@runningclubrcl.nl 

https://rcl98.email-provider.nl/link/ck4e4mayf0/jialdx5mjp/xgmkkladk8/a2akz2v7fa/ad3eygt0cr
mailto:penningmeester@runningclubrcl.nl


 

Nieuwsberichten via Whatsapp 

Runningclub RCL verzend ook af en toe nieuwsberichten via Whatsapp. Aanmelden 

voor dit account? Stuur een berichtje met ‘aan’ naar +31 682939989 (sla dit nummer 

inclusief +31 op als contact voor een correcte werking) en blijf op de hoogte van het 

laatste nieuws van de vereniging. NB: het is géén groepsapp. Via dit whatsapp nummer 

kan wel individueel gecommuniceerd worden, net als via de mail: info@runningclubrcl.nl. 
  

   

  

   

   

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
    

   

Deze e-mail is verstuurd aan henniewijnhout@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer 

wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

• Voor een goede ontvangst voegt u info@runningclubrcl.nl toe aan uw adresboek. 

 

 

 

   

 . 
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