Vier Nederlands Kampioenen bij 14e Weir Venloop
Bij de 14e editie van de Weir Venloop verschijnen op zondag 31 maart vier regerend Nederlands Kampioenen aan de start. De wedstrijd in
Venlo staat voor het tweede jaar op rij in teken
van de Nederlandse Kampioenschappen halve
marathon.
De grote favoriet voor het Nederlands Kampioenschap bij de mannen is Michel Butter. Hij
heeft een ijzersterk winterseizoen gedraaid. In
het najaar werd Michel in Amsterdam Nederlands marathon Kampioen. Vervolgens werd hij
achtentwintigste bij de Europese cross Kampioenschappen in Tilburg en won het Nationaal
cross circuit. Afgelopen maand werd hij voor de
vijfde maal in zijn carrière Nederlands Kampioen op de 10 km. Na de Weir Venloop hoopt hij
zich bij de marathon van Londen te kwalificeren
voor de Olympische Spelen in Tokio. Zijn persoonlijk record op de halve marathon is 62.25
minuten.
Hij zal in Venlo sterke tegenstand krijgen van
Bart van Nunen en Frank Futselaar. Bart werd
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vorig jaar overtuigend Nederlands
Kampioen op de halve marathon
en finishte toen na 63.50 minuten
op de Venlose Parade. Afgelopen
maand in Schoorl gaf hij bij de Nederlandse Kampioenschappen 10
km slechts drie seconden toe op
Michel Butter en behaalde daar
een zilveren medaille. Frank werd
afgelopen maand in Kraggenburg Nederlands cross Kampioen
en wist in het afgelopen jaar ook
medailles te behalen bij de Nederlandse Kampioenschappen 5000
meter (zilver) en 10.000 meter
(brons). Bijzonder is dat de gehele top tien van afgelopen jaar weer
aan de start verschijnt. Outsiders
voor een podiumplaats zijn Mohamed Ali (vorig jaar zilver), Joeri
Wolf (vorig jaar brons), Edwin de
Vries (zilver bij NK marathon),
Gert-Jan Wassink, Koen Raymaekers, Ronald Schröer (dit jaar snelste Nederlander bij de halve mara-

thon van Egmond) en Jesper van
der Wielen. De Limburger Ricardo
Floris, bij veel Nederlandse Kampioenschappen goed voor een top
twaalf notering, zal eveneens aan
de start verschijnen.

Gerard Reijnhoud TTC Asterix
winnaar troostronde Duiven

Bij de vrouwen debuteert de kersverse Nederlands Cross Kampioene Jasmijn Lau op de halve
marathon. In Kraggenburg pakte
ze in een sterk veld verrassend de
Nederlandse titel. In Venlo gaat ze
de strijd aan met Kim Dillen (afgelopen maand zilver bij de NK 10
km en een persoonlijk record van
72.50 minuten op de halve marathon), Jill Holterman (liep vorig jaar
in Valencia een tijd van 73.34 minuten), Jacelyn Gruppen (behaalde vorig jaar in Venlo de zilveren
medaille) en de Limburgse Bo Ummels die in oktober bij de Bredase
Singelloop een tijd liep van 75.48
minuten.

Maascorridor: Rondje Tang
De natuurgebieden van Het Limburgs Landschap zijn allemaal
opengesteld voor wandelaars. Om
bezoekers de bijzondere plekken
te laten zien, worden er ook excursies georganiseerd.
Zo vindt er op woensdag 3 april
weer een interessante excursie
plaats. Deze start om 13.30 uur
vanaf Café De Elze, Baarlosestraat 324 in Hout-Blerick. De
excursie is gratis en duurt circa 2
uur. Denk aan stevig schoeisel.
Aanmelden is niet nodig.
Maascorridor
Natuur op de oevers van de Maas
is zeldzaam. Allerlei ingrepen hebben de rivier in Noord-Limburg
langzaam maar zeker veranderd

in een scheepvaartkanaal. Met
het project Maascorridor is inmiddels op vele plaatsen langs de
Maas natuur gerealiseerd. Tegelijkertijd is dit een goede manier
om hoogwaterproblematiek aan te
pakken. Door de rivier meer ruimte
te geven, kunnen de Maasoevers
veranderen in een afwisselend en
langgerekt lint van moerassen,
geulen, bloemrijke graslanden,
ruigten en ooibos. Deze verandering is al te zien in voorbeeldgebieden zoals de Romeinenweerd.
De Maascorridorgidsen besteden
tijdens deze excursie extra aandacht aan de Tangkoel, een visvijver die omsloten wordt door elzenbroekbos. Met een beetje geluk
wordt het ijsvogeltje gespot.

Op een regenachtige zaterdag 16 maart vertrok Gerard
Reijnhoud met zijn personalcoach Mandy en chauffeur
Will naar Duiven voor het Pararanglisttoernooi tafeltennis
2019.
Gelijk aan de bak in de 5e
klasse met maar liefst vijf
poules. Hier trof Gerard zes
loodzware tegenstanders Dit
bleek o.a. dat uit deze poule
de uiteindelijke nummers 3 en
4 van dit toernooi kwamen.
Een wedstrijd op zijn naam en
verder ging hij hier strijdend
ten onder.

Hij mocht vervolgens naar de
verliezersronde waar Mandy
als coach behoorlijk werk te
verrichten had.
Daar ontmoette Gerard tegenstanders van zijn formaat.
Ze werden allemaal verslagen en zodoende werd de
eerste prijs, een vette medaille, meer dan verdiend aan
Gerard overhandigd.
Trots als een pauw keerde het
kleine gezelschap terug naar
Blerick.
Met grote dank vanuit TTC
Asterix aan de begeleiders
Will en Mandy.

