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H4D Estafette Team Veluwese Vrouwen

clubblad van Atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn

Van de (net herkozen) voorzitter.
Op het moment dat ik dit schrijf, 8 mei 2009, is
de club hard bezig met de voorbereidingen voor
de hardloop4daagse. Ik hoop dat alles naar wens
gaat.
Op de foto hiernaast zie je de voorzitter op de rug
gezien. Er spreekt iets van berusting uit zijn
houding. En dat klopt ook. De man met de vinger,
clubgenoot Cees Weeda, heeft net een
fenomenale 3000 meter gelopen in het
fonkelnieuwe Omnisportcentrum. Ik kon
absoluut niet mee in dit loopgeweld en moest na
2 rondjes al uitstappen. Gekkenwerk, inderdaad.
Nu maar de wonden likken, rustig herstellen en
wachten tot we weer lekker buiten kunnen lopen
in korte broek.
Veel leesplezier! Rene van Vliet
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Beginnersfoutjes
De eerste Spurt van mijn hand had nog de nodige
kinderziektes. Geen paginanummers, te kleine letters voor de
Masters 60+, verwisselde bijschriften, storende
achtergronden, te donkere foto’s, hele stukken tekst vergeten,
onderschriften bij foto´s enz. Kortom nog veel te verbeteren.
Onvergeeflijk vind ik dat ik bepaalde stukjes niet geplaatst
heb. Stomweg omdat ik niet wist dat ze op een stick stonden
waarvan ik dacht dat hij puur diende als transportmiddel naar
de drukker. Janine, Shayne, Eric (een prachtige bronzen plak
op het NK marathon in Eindhoven, 2 foto’s in dit stukje) en anderen sorry, sorry, sorry. In deze Spurt
wat mosterd na de maaltijd.
Sommige dingen zijn niet fout. Op
onderstaande foto van de CB/loop
van destijds lopen Tonnie Stouten,
Sint Maurice Winterman en Ronald
van Ham. Ik doe echter geen
onderschrift omdat lezers bij het
bekijken van zo´n foto denken verrek
dat is die of die, of gaan overleggen
wie was dat ook al weer? Wat had
die Ronald een donkere bovenlip.
In een stukje van Frank de Graeff
over Frank de Graeff met een foto
van Frank de Graeff vind ik het een beetje overdone om dan ook nog onder de foto te zetten dat het
echt Frank de Graeff is. De achtergrondjes bij de tekst zijn soms ook gewoon vulling en hebben geen
betekenis waardoor ik me dus niet geroepen voel om te verklaren wie de persoon is zoals Willie van
Gurp bij de agenda voor de ledenvergadering. Gewoon iemand in clubtenue.
Voor u ligt de tweede en net zoals ik in 1978 in mijn tweede marathon van 4.07 naar 3.03 ging hoop ik
dat dit ook een flinke verbetering is.

Rinus Groen
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Kennismaking Estafette
Als tiende gaat ons lid Hilly Panjer van start.
1 Hilly, wat bewoog jou om te gaan hardlopen?
Ik ben ooit per toeval gevraagd voor de Run van Winschoten (10 x 10km estafette) in een damesteam…met mijn voetbalconditie liep ik deze best lekker (ca.48 minuten)en ben toen in Stadskanaal bij
Jahn 2 runners gekomen…een individuele sport ligt mij toch beter dan een teamsport…
2 Hoe lang loop je al? Eigenlijk al vanaf mijn 18e (naast het voetballen liep ik wel mijn eigen rondjes
van 5 of 10 km op duurlooptempo) Vanaf mijn 21e liep ik mijn eerste wedstrijd ..maar ik heb ook wel
e
eens een aantal jaren weinig tot niets gedaan…Ik ben een laatbloeier..pas vanaf mijn 27 ben ik
fanatieker geworden en ook beter…
3 Hoe ben je bij AV Veluwe terecht gekomen? Ik zocht een hardloopvereniging waar de wegatletiek
serieus genomen werd en de sfeer vooral goed was….AV Veluwe is inmiddels een grote club,maar ik
vind de sfeer nog steeds relaxed…
4 Hoe lang ben je al lid? Oei…vanaf 2001 denk ik…
5 Wat is je beste sportprestatie? Tja …ik ben zelf wel trots op mijn 2
WK deelnames vorig jaar ..
Maar ik denk dat ook mijn eerste hele triathlon in 1998 een grote
prestatie was…ik had in 1,5 jaar tijd borstcrawl aangeleerd en een
minimaal aantal kilometers op de fiets gemaakt (2000 of zo)…de
finish in Almere was voor mij echt fantastisch. Op hardloopgebied is
mijn beste prestatie denk ik de halve Marathon in Dronten in 1997 in
1.22.39 daar werd ik 6e mee..maar ik was erg trots .
6 Wie is je trainer? Momenteel train ik op(digitale) schema’s van Rob
Veer en aanvullend zijn de zwemtrainers van Aquapoldro en
hardlooptrainers van AV Veluwe hulpvaardig.
7 Hoe vaak train je per week? Ca. 8 x per week (3 onderdelen )
8 Wat is je doel? Onder andere NK halve triathlon en EK Holten Olympic Distance triathlon
9 Wat eet je voor een wedstrijd?ca. 4 sneetjes bruin brood met appelstroop of kaas met thee/koffie
en een banaantje vlak voor de wedstrijd.
10 Wat is je lievelingseten? Ik ben liefhebber van veel soorten eten..eigenlijk lust ik alles maar ik vind
Vooral Italiaans eten erg lekker….
11 En wat lust je absoluut niet? Weinig..maar ingewikkelde vissoorten of weekdieren zijn niet mijn
favoriet…
12 Heb je naast het hardlopen nog meer hobby’s?ATB-en met de kinderen,Kamperen,reizen, theater
bezoek en een lekker boek lezen. Ik doe ook nog vrijwilligerswerk door oudere/eenzame mensen te
bezoeken(ook een soort hobby…)
13 Van welke muziek houd je? Heel divers…ik houd van Dire Straits tot en met van Morrisson en van
Sarah Brightman tot en met Stef Bos..…voor elke stemming heb je muziek….
Zonder muziek zou het leven een stuk saaier zijn..maar zelf speel ik geen instrument …
14 Wat is je lievelingsdier? Ik ben dol op Honden (als ze maar niet bijten tijdens het lopen !)…ik ben
opgegroeid met honden en zou ook het liefst eentje hebben,maar we zijn nu nog veel te druk met
werken,sporten en dergelijke….het beestje zou zich gaan vervelen misschien..
15 Ik zou graag nog een keer met de oude trainingsgroep van Eric Geerdes trainen, een soort reunie.
Aan wie geef jij het stokje door? Wendy Detert

Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2008

Namens de wedstrijdcommissie Tonny vd Brink

Er is alweer een jaar afgerond en er staat alweer een vers loopjaar voor de deur. Ook in het afgelopen
jaar is de wedstrijdcommissie weer actief bezig geweest. Ook hebben we dit jaar voor de
Waterschapssportdag weer het wandelen en hardlopen georganiseerd. Helaas is Ruud Solleveld door
omstandigheden met zijn activiteiten als materiaal beheerder gestopt.
We hebben dus een vacature voor een materiaal beheerder,die zorg draagt voor de spullen in de
aanhanger en er tevens voor zorgt dat de aanhanger op de plek komt bij onze wedstrijden en
vervolgens helpt bij de opbouw van start/finish. Wat is er afgelopen jaar allemaal gebeurd ?
De Leestencross
Grandioos. Voor de organisatie was het wel even schrikken. We hadden niet gerekend op zoveel
deelnemers, maar liefs 257 deelnemers aan de start Gelukkig hebben we alles nog in goede banen
kunnen leiden. Voor 2009 kan er ook ingeschreven worden via inschrijven.nl en komt er ook een
uitslagenlijst.
Nomen Race
De gezellige vrouwenloop was ook dit jaar weer een succes. Er stonden 137 dames aan de start ,die
allemaal na afloop een goed gevulde goodiebag
meekregen met daarin allemaal echte vrouwen
spulletjes
Runnersworld 10 kilometer
Goede weersomstandigheden en prima loopweer. In
2007 stonden er 189 deelnemers aan de start en het
afgelopen jaar 266 deelnemers. Een fantastisch
resultaat, op naar de 300 deelnemers in 2009.
Frobelloop
Een kinderloopje voor de gasten van de Hertenhorst.
Vertederend om te zien hoe die kleintjes gespannen
aan de start staan te wachten op het startschot en er
dan als een speer vandoor gaan.
Coopertesten en baanlopen
Redelijk bezet , maar met zoveel leden verwachten
we toch een veel grotere deelname.
Clubkampioenschap
Dit jaar alleen een baanloop en daarna een fun
koppelloop. Ondanks het geringe aantal deelnemers
was het erg gezellig. Wie heeft er nog een leuk idee
om in 2009 meer leden zover te krijgen dat ze ook
meedoen met het clubkampioenschap. Elbert Voogt (zie foto) is onze clubkampioen 2008.
Kroondomeinloop
Ontzettend slecht weer, ondanks het afdekken met plastic op het dak van de partytent konden we het
niet droog houden bij de inschrijving. Maar het was zoals altijd bij dit loopje erg gezellig. De zwijnen
stonden bij de finish te kijken wat al die mensen in de regen toch aan het doen waren..Ondanks het
slechte weer stonden er 102 deelnemers aan de start
Randerodecross
Zoals altijd weer heel gezellig. De erwtensoep viel weer goed in de smaak, want koud was het wel. Er
stonden 139 deelnemers aan de start. Veel van de deelnemers komen ieder jaar weer terug voor de
agenda,die ze meekrijgen als herinnering
Alle vrijwilligers die ons ook het afgelopen jaar weer hebben geholpen, heel hartelijk bedankt voor
jullie inzet. We hopen in 2009 ook weer een beroep op jullie te mogen doen, want zonder jullie hulp
kunnen wij geen loopjes organiseren
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Een goede buur
In de buurt van Apeldoorn ligt het onbeduidende
Deventer. Onbeduidend, maar niet op loopgebied
en zeker niet in de jaren 70-80. Gerard Nijboer is
natuurlijk het bekendste lid van Daventria. De vraag
aan drie prominente leden, Henk Mentink, Titus
Mulder en Wieger Wigge-mans, hoe het alle maal zo
heeft kunnen komen.
Allereerst Henk Mentink
De wegatletiek was nog niet zo goed ontwikkeld. Je
had enkele wegwedstrijden per jaar waar dan ook alle
concurrenten elkaar tegenkwamen.
Bij Daventria had je Roelof Veld die overkwam van
Dwingelo waar hij samen met Egbert Nijstad liep. Wij,
Gerard Mentink en ik zaten samen in Twello op de
Mulo. Gerard was een bekend en berucht voetballer bij
Pacelli, die niet alleen hard kon lopen maar ook
ontzettend hard kon schieten en zelfs de bal met keeper en al door de touwen heen joeg.
Bekend van de dorpsloop in Twello leek Gerard onverslaanbaar maar op school versloeg ik hem eens
toen we hardlopen kregen bij de gymnastiekles…hoe was het mogelijk dat een jonge “deftige”
Deventernaar de oermens Gerard Mentink versloeg…Ook werden we 1 en 3 op het NK voor
scholieren in Nederland. Wij waren lid van Coubertin. Gerard kwam via
een coopertest op aanraden van mij op atletiek. Toen Daventria en
Coubertin fuseerden kregen we opeens drie goede lopers en vier
goede Twellonezen…Bernard Hoogeslag en Jan Timmermans Henk
Mulder en ook Toon van Gurp bij elkaar.
Samen trainen en ook wel vriendschap en liefde voor de hardloopsport
dreef ons tot grote hoogtes. Er kwamen soms jongens meedoen met
inlopen ….ik liep soms zonder noemenswaardig adem te halen 17 km
p/u in , en voor hen zat de training er dan op… ja en in de wegatletiek waren we met z‟n 4 „en bij de
top 4 van Nederland. Concurrentie hadden we van individuele lopers en clubs als RKHAV Hulst en
Phoenix en Ciko maar het was toch die onderlinge strijd die ons goed maakte.
Door te verhuizen naar Ermelo werd ik lid van Athlos en zo langzamerhand liepen de wegen uiteen en
was er niet die bezieling meer en later heb ik met Peter Visser en Gerard Hendriks en Dirk Sytsma
Daventria nog wel weer op de kaart proberen te zetten maar met een belachelijk figuur als Ed van
Beek als voorzitter was het voor mij snel over…
Ik denk een toevallige samenloop van omstandigheden met een aantal goede lopers en uitstekende
schema‟s van Arend Karenbelt Daventria destijds zo‟n geweldige club heeft gemaakt.
Titus Mulder aan het woord
Daventria was destijds m.i. niet alleen een sterke lange
afstand, maar ook een sterke midden-/afstand club. Wat ik me
herinner werd er op woensdagavond gewoon hard getraind.
Toen ik bij de club kwam wist ik niet beter dan dat je tenminste
33 minuten moest kunnen lopen om enigszins mee te kunnen
met de trainingen.
Arend Karenbeld maakte de schema‟s , die volledig gericht
waren op de toppers (Mentinks, Nijboer, Veld) en wij
(Meindert, Bernard, Jan, Bertus Stevens, Wieger, Bertus de Haan, Henk Mulder, Titus, etc.) liepen
mee op dat schema.

Sterk was het feit dat er veel samen naar baanwedstrijden gegaan
werd. Er waren relatief weinig baanwedstrijden en atletiekbanen,
waardoor je ook daar altijd sterke tegenstand trof.
En wat een heel belangrijk aspect was is het feit dat naast de
baantrainingen ook de duurlopen veelal samen deden. Of wel in
het Kolkbos (om 5 uur verzamelden de hardlopers zich daar. ) en
op maandagmiddag op de Holterberg. Verder woonden een aantal
atleten in Twello , waar ook veel samen getraind werd.
Ook voor de mindere atleten, waar ik mezelf ook toe reken, was er
toch wat te winnen in atletiek Nederland. Je had de Oostelijke kampioenschappen baan en de
crosscompetitie en de clubcompetities.
De ommekeer kwam toen deze generatie eigenlijk stopte . De jongeren verdwenen naar AV34 (Gerard
Hendriks, Titus Mulder,, Marian Freriks, Wieger Wiggemans, Jeroen Linneman, Lubert Mulder) en
gingen trainen bij Henk Mentink, die de Karenbeld methode daar doorzette. Bij AV 34 is destijds toen
ook een heel sterke groep ont-staan, Met Wim Liefers, Marjan Freriks, Jan van Ommen, Lubert
Mulder, Jeroen Linneman, Gerard Hendriks, Cees Kraayeveld en ik zei de gek ) die op deze schema‟s
ook perfect en optimaal presteerden.
De klad kwam erin door de nieuwe methodieken van andere trainers. Jan Veltman, (die vooral nog
langere tempo‟s en duurlopen propageert in lagere tempos), Johan Voogd, Hans McLean en Ben
Swielink, die zich vooral op middenafstand richtten, Kortom, er werd en
bij Daventria en bij AV34 niet meer getraind!
Daarbij komt natuurlijk ook dat er weinig aanwas en doorstroming was
vanuit de jeugd (lees opleiding middenafstandtrainers) en zei niet de
aansluiting konden vinden. Kijk maar naar Ralph Musters, Imo Muller,
Ruud vd Wal, die wel lange afstanden wilden lopen, maar een totaal
andere opleiding hadden gehad. En de harde trainingen niet aan
konden of wilden. Bij Daventria kwam John Janssen, die daar vooral
het hardlopen eruit heeft gehaald.
Daventria had destijds geen concurrentie en zo keek men er ook niet
tegenaan. Er werd juist samen getraind. Kees Kraayeveld kwam naar
Deventer trainen, Marti ten Kate, Jeroen Linneman, Bertus Stevens,
Egbert Veeneklaas, Meindert. Richard Vollenbroek, Allemaal om beter
te worden van elkaar.
Tot slot Wieger Wiggemans
De zogenaamde gouden periode is voor de vereniging een bloeiende
periode geweest maar waar vooral Arend Karenbeld de echte toppers
trainde dus alleen Gerard, Roelof, Gerard en Henk. De andere lopers
werden vooral begeleid door Ab Kingma.
Er zat niet zoveel structuur in alleen de plantsoentraining was wel
spectaculair te noemen. Er werd op een 1 kilometer rondje enorm hard
gelopen, de vonken vlogen er echt vanaf. Verder was er een verzorgde
baantraining waarin soms nieuwkomers probeerden met Gerard
Nijboer mee te lopen dus die zag je de volgende keer niet meer weer.
Het verval van de vereniging ging heel snel toen Arend Karenbeld en
ook Ab Kingma voor werkzaamheden naar Groningen vertrokken.
Het bestuur kun niet een juiste vervanger vinden en toen het ging toen snel wat minder. Ook de
toppers namen geen voortouw en iedereen werd aan zijn lot overgelaten. Heel erg jammer was veel
meer uit te halen geweest. ( is eigenlijk nog steeds zo binnen de vereniging). Heeft ook wel een deel
te maken met voorheen combinatie voetbal en atletiekvereniging. De grootste concurrenten qua
vereniging was volgens mij wel Phoenix Utrecht, RKHAVV te Hulst en eind jaren '80 werd met jaloerse
blikken naar AV '34 gekeken.

Nomen race 2009
Zondag 26 april was de dag dan eindelijk daar. De feestelijke en
vijfde editie van de Nomenrace. Net als voorgaande jaren weer
goed bezocht. Ook dit jaar een duidelijke stijging in het
deelnemersveld en welke organisatie kan dat tegenwoordig nog
roepen? Dank gaat natuurlijk uit naar de vele sponsors en de
vrijwilligers van vandaag. Na een overweldigende warming-up
door Grada Boschker van In-Beweging ging iedereen van start
voor een 5 of 10 kilometer. Grada nam ook hierin het voortouw en
de overwinning op de 10km leek al na één ronde van 5km mee
naar huis genomen te kunnen worden.

Uitslag 10km
Grada Boschker (foto
boven)
2 Marianne van der Veen
3 Evelien Fasel-Lubberts
1

4 Ingrid Roodink
5
6
7
8
9
10

Anneke Prenger
Marian Fuselier
Marike Robbers
Marjan Vermeer (midden)
Berdine Koekoek
Ursula Rabou

76 Apeldoorn

45:26

83 Apeldoorn
68 Apeldoorn
Wenum
64
Wiesel
57 Apeldoorn
62 Heino
83 Apeldoorn
63 Apeldoorn
62 Apeldoorn
65 Apeldoorn

47:07
47:53
49:07
49:29
49:48
49:59
51:01
51:30
52:16

Uitslag 5km
Uitslag 5kmV, 5 KM
Plts Naam
1 Linda Hulsbeek
2 Esther Hofma
Janneke
3
Metzemaekers
Gabrielle
4
Gortworst
Caroline van
5
Polen
6 Manuëlle Bot
7 Liesel Feldkamp
8 Jenneke Weijers
9 Anneliek Eltink
10 W. Maten

GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
89 Ede Gld
22:50
93 Deventer
22:51
60 's-Heerenberg

22:59

94 Apeldoorn

24:10

62 Dieren

25:17

94
60
81
70
60

25:37
26:17
26:26
26:45
27:09

Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Brummen
Zaandam

Onze webmaster Fiona
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Cold as ice

Shayne Rookhuizen

Op zaterdag 13 december heb ik mijn laatste wedstrijd gelopen:
een 9km cross in Harderwijk. Ik heb me suf getraind om in vorm te
zijn en dat was gelukt.
De dagen voor de wedstrijd was ik uitgeput, maar ik bleef me
concentreren op mijn doel, knallen in Harderwijk. En werd
uiteindelijk derde totaal. Maar wat een dag. Toen ik wakker werd
voelde ik me geweldig, vol energie en helemaal klaar voor de
wedstrijd. Ook mijn gewicht goed was.
Voor de start was het ijskoud+ 2 graden met een ijskoude wind. Ik
bleef dus maar binnen om een beetje warm te blijven terwijl de rest
van de club naar buiten ging om op het parcours de warming up aft
e werken. Slechts 20 minuten voor de start besloot ik naar buiten te
gaan, samen met mijn oom en tante die mij kwamen aanmoedigen.
Ik voeg hun om bij de startlijn te wachten zodat ik mijn spullen daar af kon geven op het laatste
moment. Ze gehoorzaamden mij gelukkig.
In de buurt van de startstreep heb ik me
toen in 10 minuten warm gelopen en lette
op dat niemand mij zag, ik wilde gewoon
even afzonderen. Het parcours verkennen
hoefde niet. Een wedstrijd is altijd zwaar
op wat voor terrein ook dus kom maar op.
Mijn start was voortreffelijk en ik liep direct
in de kopgroep. Er werd af en toe
versneld, maar ik behield mijn kalmte en
liep mijn eigen tempo maar bleef wel in de
kopgroep. Tot mijn verrassing sloot
Maurice ook aan en ik vond het wel prettig
om met hem te lopen.
Ik keek hem eens aan en zag de wil in zijn
ogen en dat gaf mij de inspiratie om niet
bang te zijn en er ook gewoon er in te
knallen. Halverwege waren we nog met
drie man en ramde ik met de gedachte dat ik kon winnen er stevig in. Toen we bij een bult van mul
zand kwamen liep 1 van mijn medekoplopers of de duivel hem achterna zat naar boven. Mijn mond
viel open van al die energie en explosiviteit maar wist toch weer, samen met de nummer 3, aan te
sluiten. De vluchter keek respectvol en ik ging weer op kop lopen rukken.
Om en lang verhaal kort te maken, toen we de vierde
en laatste ronde in gingen besloten mij mede
koplopers om er vandoor te gaan. Dat kan gebeuren,
mar ik wist wel dat ik op het podium kon komen. Dat
je kunt hardlopen is in ieder geval een zegening. Na
de finish maak ik nog een praatje met de winnaar,
Arnoud Okken, en vertelde hem dat ik het geweldig
vond hoe hij liep en dat hij vooral met lopen door
moest gaan. Hij glimlachte en feliciteerde mij met
mijn derde plaats. Gaaf.
Maurice en de andere clubleden kwamen naar me
toe en vroegen of ik wel wist met wie ik had staan
praten. Natuurlijk wist ik dat niet. Die knul, Arnoud
Okken, is een voormalig "EUROPEES KAMPIOEN"
op de baan en ik sta hier te bazelen dat hij een goede loper is en vooral door moet gaan etc. De
jongens lagen in een deuk. Het leven kan leuk zijn, nietwaar?.
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Jong geleerd

Rinus Groen

Niet te geloven dat in 1979 de toen 9 jarige
Martin van Sint Annaland, de geroutineerde
baanatleet Erik Geerdes van destijds 13 jaar,
achter zich hield. Het ``trainen ergens in
Apeldoorn`` was overigens gewoon meedoen
aan de puppiesloop bij de PSVA-cross. Martin
was zeker getalenteerd en ook meervoudig
Oostelijk crosskampioen.
Bij de deelname aan de minimarathon zet ik
mijn vraagtekens. Ik denk dat hier sprake is van
de door mij ook vaak gehanteerde vrije invulling
van de redacteur.
Overigens heeft Martin het lopen niet van een
vreemde , zijn vader Hinnie was jarenlang een
goede middenmoter op alle plaatselijke loopjes.
Broer Peter die destijds niets van lopen moest
hebben is nu een fanatiek loper.

Hitting the wall
Bij de formule 1 zie je wel eens een bolide bij te
hoge snelheid de baan uit vliegen en tegen een
wand aan knallen. Links ziet u een super snelle
veteraan, sorry master, die over de baan vloog.
Wat is nu 3km voor iemand die een marathon
kan lopen wordt mij wel eens gevraagd; kijk naar
het plaatje en oordeel zelf.
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Kilometertje meer of minder

Mynko Peterink

Vorige week reden wij met een volle auto terug naar Nederland van een weekje Italië.
Het weer was niet helemaal geweest wat we er van hadden gehoopt maar de laatste paar dagen
waren heerlijk. ’s Ochtends na een goed ontbijt de auto in, het was 11.00 uur en al zo’n 25 graden.
Onderweg zagen wij vlak naast de snelweg een hardloper. Als loper spot je een collega natuurlijk
altijd. Even kijken wat ie in zijn mars heeft, is het een beginner, loopt hij snel, soepel. Voor mij zijn dat
dingen die ik altijd bekijk. Even inschatten of ik hem kan hebben, het competitieve in mij komt snel
boven.
Nou deze loper liep niet snel, dat zag ik direct, maar het was ook duidelijk dat het geen beginner was,
uiterst effectief liep hij zijn kilometers. Iets dichterbij gekomen zag ik dat hij zich ook goed had
voorbereid op zijn loopje. Pet op met zo’n Sahara flap in de nek, rugzakje mee, waarschijnlijk een
drankje erin en wie weet een banaan of zo.
Wij reden dus gewoon verder. Op de snelweg ga je niet zo snel stilstaan om een hardloper nader te
bekijken. Maar al snel zag ik nog een loper, en 100 meter daarvoor nog een, en nog een, en een paar
honderd meter verder nog een. Hé wat leuk, het is een wedstrijdje, goh dat is zwaar lopen, het gaat
hier alleen maar bergop.
Ik bedacht me dat het
eigenlijk lekkerder is om
een stukje te gaan
hardlopen dan een dikke
1000 kilometer te gaan
rijden. De volgende dag
weer thuis bekijk ik op
internet wat er de
afgelopen week is gebeurd
op loopgebied.
Daar zie ik ook een verslag
staan van de Trans Europe
Footrace. De wat? Ja een
hardloopwedstrijd van Bari,
in Zuid Italië, naar de
Noordkaap. Afstand
maarliefst 4485 kilometer.
Gelukkig niet ineens maar
in 64 etappes. Langste
etappe, 95 kilometer,
kortste etappe 44
kilometer.
Pfff… elke dag meer dan een marathon. Als er ergens in mijn trainingsschema iets teveel kilometers
staan, denk ik maar niet meer na, maar doe het gewoon, appeltje eitje vergeleken bij wat deze
duurlopers doen.
Al nadenkend kwam ik tot de conclusie dat de lopers die ik onderweg heb gezien welhaast de
deelnemers aan deze wedstrijd moeten zijn. Ik klik verder op de site en kijk naar de uitslag van die
dag, en ja hoor, dat waren ze. De winnaar van de dag liep zijn 69 kilometer in 5.50 uur. Ik kan je
vertellen bijna alles gaat omhoog daar, het was onderweg richting Brennerpas, dus alleen klimmen.
Dalen komt pas weer in Oostenrijk. De laatste deelnemer finisht in 12.14!
Dat betekent ’s ochtends om 6 uur starten, nadat je om 4.30 uur bent opgestaan, ruim 12 uur lopen,
en dan ’s avonds met z’n allen op slaapzaal overnachten. Wel met oordoppen, dat dan weer wel, om
het gesnurk van je buurman na een uitputtende dag maar niet te horen!
Deze lopers komen op de Noordkaap aan op 21 juni, dat is mooi dat zelfs de laatste loper voor het
donker binnen zal zijn…
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Baanwedstrijden AV’34 2009
3 juli
28 augustus
5 september

1e Instuifwedstrijd
e
2 Instuifwedstrijd
3e Flitswedstrijd

14e Fatimaloop
NIEUW-WEHL - Erwin Reijmer, geboren in
Nieuw-Wehl en inmiddels woonachtig in
Doetinchem liep een fantastische
wedstrijd. Hij won de 15 kilometer lange
Fatimaloop in een tijd van 50.33 minuten.
Erwin Reijmer controleerde de wedstrijd
van start tot finish: “Ik heb de gehele
wedstrijd op eigen krachten gelopen.
Duatleet Ronald Besselink van de AV
Veluwe kon niet aanpikken. Twee
maanden lang was hij geblesseerd
vanwege een spierscheuring, stelde zich geen doel en kon alleen fietsen. De Fatimaloop was weer
zijn eerste loop waarin hij overigens conditioneel goed mee kon, maar qua tempo zeker zich nog kan
verbeteren. Dit jaar hoopt hij bij de top 3 van de Nederlandse duatleten te behoren. Vorig jaar was hij
vierde op het NK. Marco Rutgers die in het kielzog van Besselink als derde finishte bepaalde in de
aanloop van de marathon Rotterdam zijn eigen tempo.
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“Wie een verkeerde weg inslaat, moet een heel eind lopen.”
Deze quote komt van Voltaire en is mij overkomen. Cees Weeda
Zondag 8 maart 2009 had ik mij ingeschreven voor de 10 km van de
ATAG 8Kastelenloop in Vorden. De organisatie was in handen van
AV Hanzesport. Zij had er alles aan gedaan om de loop voor
iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zelfs voor mooi weer,
wat de afgelopen periode een bijzonderheid mag heten.
Zoals gezegd: ik had me ingeschreven voor de 10 km in de
wetenschap dat mijn collega en clubgenoot Ton Smit ook mee zou
doen. Waarbij zeker de gedachte heeft meegespeeld dat het mogelijk
moest zijn een keer gezamenlijk de finish te bereiken met deze in
mijn ogen “kanjer”. Ten slotte heeft hij op alle afstanden betere tijden
staan dan ondergetekende.
Gezamenlijk gingen we van start en vonden weldra 2 atleten die
hetzelfde tempo liepen. Dit betekende gelijk dat mijn aandacht voor de bewegwijzering niet de
aandacht kreeg die er wel had moeten zijn. Na ruim 4 km was er weer bewegwijzering maar ik liep
achter Johan Kats en Mark Groeneweg in de veronderstelling dat zij de weg wisten en dat deden zij
ook ware het niet dat zij de halve marathon liepen.
Het ging mij goed af en het tempo was ook goed te volgen, tot ik na 9 km er ineens door kwam te
zitten. Ton liep enige meters achter mij en had ook niet opgelet, hij passeerde en vroeg mij of bij het
bordje enige meters verderop de finish was. Dat was namelijk wel het 10 km punt maar zeker niet de
finish.
Mij zakte de broek op de schoenen waardoor van enig tempo geen sprake meer was (geen
duurvermogen dus). Bij de volgende verversingspost vroegen Ton en ik wat de kortste weg naar
Vorden was en die was er eigenlijk niet. De verzorgers adviseerden de halve af te maken, maar dat
werd gezegd tegen dovemansoren. Wij namen het kortste alternatief over het rijwielpad langs de
Rijksweg.
Wat een straf zeker 10
km joggen, in de buurt
van de finish
aangekomen hoorde
ik de speaker
aankondigen dat de
nummer 1 van de
halve marathon eraan
kwam: Johan Kats
1.18.30 uur.
Ik was eigenlijk van
plan om het lopen na
de 8Kastelenloop op
een lager pitje te
zetten en meer te
gaan fietsen maar na
deze misstap(pen) ga
ik eerst maar eens op
zoek naar een nieuwe
uitdaging om het
loopseizoen af te
sluiten.
Ton Smit in gevecht met Cees Kraayeveld

Het leven van een wisselbeker
Er was eens een spiksplinternieuwe beker die in het
jaar 2005 tijdens de Ekiden* te Zwolle door het team
van organiserende AV PEC 1910* gewonnen werd.
Ook in het jaar 2006 ging deze zelfde beker weer met
hetzelfde team mee naar huis.
Vol verwachting stond in 2007 dat team weer aan de
start. Want wint een team voor de derde keer op rij
dan mag de wisselbeker voorgoed mee naar huis.
Maar het team van Altijd Alles Maximaal bestaande
uit 5 jonge AV Veluweleden en 1 lid van AV’34, Ruud
van der Wal, gooide roet in het eten. Niet met het
team van PEC maar met dit gemengd Apeldoorns
team ging de nog gave beker deze keer mee.

Ook afgelopen jaar op 6 april was het weer raak!
De door Elbert Voogt zorgvuldig opgelapte beker
werd vervolgens door Tonnie Stouten weer
gesloopt.
Zo kon hij niet ingeleverd worden, dan maar de
vakman erbij gehaald.
Dokter Willem zaagde een gleuf in de deksel en
plakte met superlijm het bovenstukje in de
zaagsnede zodat het er wat steviger op stond.

Op de foto vlnr Seran Nijkamp, Ralph de Gooijer,
Ruud van der Wal en Marald Brons (staand)
Voor: Frank de Graeff en Mario Diks

In 2008 stonden deze jonkies weer te trappelen aan
de start van de Ekiden om de eer van de alweer een
jaar ouder geworden beker te verdedigen. De beker
was van te voren door vriend Ruud van der Wal
hardhandig in zijn sporttas gepropt. In Zwolle
aangekomen werd de arme beker uit zijn benarde
positie bevrijd. Hij had in de tas bekneld gezeten en
was daardoor met afgebroken bovenstukje uit de tas
tevoorschijn gekomen.
Ruud plantte het stukje er weer bovenop en
overhandigde hem voorzichtig aan de organisatie en
acteerde zeer verbaasd te zijn toen het bovenstukje
er zomaar vanaf viel.
Een team van oudere AV Veluwe leden had zich ook
ingeschreven en won deze editie met overmacht van
de puppies en nam op hun beurt de provisorisch met
plakband gerepareerde wisselbeker liefdevol mee
naar Apeldoorn.

En voor het tweede achtereenvolgende jaar
wonnen zij deze gemartelde beker.
Mochten de oudjes in 2010 voor de derde keer met
deze gepijnigde beker naar huis gaan dan mag hij
zijn verdere leven slijten op ons mooie prijzenkastje
in de kantine.
Nelleke Evers

*Een Ekiden is een marathon die door 6

*Atletiekvereniging Prins Hendrik Ende despereert

lopers/loopsters in estafettevorm wordt gelopen

niet Combinatie 1910

De afstanden zijn 5 / 10 / 5 / 10 / 5 en 7,195 km

Foster Grant Ironman Worldchampionschip 70.3 Janine Herweijer
Dit jaar staat het WK lange afstand triathlon op het programma. Het zal immers
op 31-8 in Almere, plaatsvinden. Een mooie gelegenheid om eens een WK
mee te maken.
De triathlonwereld kent verschillende WK´s, georganiseerd door verschillend
bonden: Het WK Olympische afstand (1.5-40-10km) en het WK lange afstand
(4-120-30km) worden door de International Triathlon Union (ITU)
georganiseerd. De USA Triathlon (USAT) organiseert het WK Ironman 70.3
(1.9-90-21.1km) en het alom bekende WK Ironman in Hawaï (3.8-18042.195km).
Aan het WK, georganiseerd door de ITU, kan iedere triatleet gewoon
meedoen, zolang er niet meer dan 30 deelnemers per nationaliteit per
leeftijdscategorie zijn. Voor het WK, georganiseerd door de USAT, moet men
zich kwalificeren in één van de Ironman wedstrijden die verspreid over de hele
wereld worden gehouden. In een dergelijke kwalificatie wedstrijd zijn er dan per
leeftijdscategorie 1 of meer zogenaamde sloten te winnen.
Mijn doel dit jaar is dus het WK LD in Almere, een wedstrijd over 4km zwemmen, 120km fietsen en 30km lopen.
Ter voorbereiding van deze wedstrijd doe ik mee aan de Ironman 70.3 in Antwerpen. Een leuke halve; 70.3 staat
voor 1.2+56+13.1mijl, dit is 1.9km zwemmen, 90km fietsen en 21.1km lopen.
Geheel onverwachts word ik in Antwerpen eerste in mijn leeftijdscategorie en win ik dus het slot in mijn
leeftijdscategorie voor het WK Ironman 70.3. Een dergelijke kans laat je natuurlijk niet schieten!
Almere gaat goed. Ik word 10e in mijn leeftijdscategorie en tweede Nederlandse
achter Hilly die 4e wordt. Dan mag ik nog 9 weken doortrainen om eind oktober
naar Clearwater, Florida, USA af te reizen voor het Foster Grant Ironman
Worldchampionschip 70.3.
Op 8 november sta ik met bijna 2000 man/vrouw, waaronder 64 gekwalificeerde
in mijn leeftijdscategorie, op een mooi wit strand aan de start van het WK 70.3.
We starten in waves van ongeveer 200 atleten dus de hectiek tijdens de start
valt gelukkig mee.
Om 7u50 gaat het startschot voor mijn wave en weg zijn we. De zee is zeer
kalm en er kan lekker gezwommen worden. Je voelt wel een deining maar de
golven zijn laag. Na 35.27min kom ik uit het water. Dat is een mooie zwemtijd.
Op naar de fiets.
De wissel gaat soepel. Vrijwilligers staan klaar om het wetsuit op te ruimen. Het
opstappen gaat goed. Bijna iedereen heeft de schoenen al op de fiets. Ook
bijna iedereen heeft een tijdrithelm en een tijdritfiets met hoge velgen en/of een
dicht achterwiel. Het duurt even voordat ik goed op gang ben. Op de steile brug
moet ik me natuurlijk niet gelijk opblazen. Dan kan de inhaalrace beginnen... Na
een half uurtje fietsen heb ik er bijna 20km opzitten en heb ik aardig wat dames van mijn leeftijdscategorie
ingehaald. Dan komt er een grote groep fietsers voorbij...de snelle
mannen van de waves na ons met verdorie een aantal van de dames
die ik had ingehaald... Ik laat ze gaan...stayeren is verboden! Ik ga
verder met mijn inhaalrace en probeer te genieten van het parkoers en
het mooie tempo dat ik heb, al voelen mijn benen niet optimaal. Dan
komt er weer zo'n groep voorbij... Wederom laat ik ze gaan en probeer
me er niet aan te ergeren... Ook de derde keer laat ik de groep gaan, ik
moet trouwens wel uitkijken dat ik niet door de stayeraars van de weg
wordt gereden. Zo graag willen de valsspelers bij elkaar in het wiel
zitten… Na iets meer dan 90km in 2:24.01uur bereik ik het parc fermée
weer. Mijn fiets wordt aangepakt en ik kan naar mijn loopspullen. De
fietsschoenen heb ik natuurlijk op de fiets gelaten. Vrijwilligers staan
gereed om helm en fietsbril op te ruimen. Ik kan op weg voor het laatste
onderdeel.
Het loopparkoers is pittig. Er is bijna geen schaduw en in het parkoers
ligt een steile brug die we vier keer over mogen en dat terwijl de zon
hoog aan de hemel staat. Het gaat niet hard, maar gelukkig kan ik wel
blijven lopen, ik haal zelfs nog mensen in. De 21.1km leg ik in
2:07.35uur af.
Ik eindig in de middenmoot van mijn leeftijdcategorie en mijn eindtijd
5:12.46 is mijn tweede beste tijd op een 70.3 en dat bij deze
temperaturen... Ik denk dat ik wel tevreden mag zijn.

18

Henk Kager in de Stentor na de Bruggenloop
Datzelfde genot beleeft de 86-jarige Henk Kager ook. ,,Of ik de oudste ben vandaag? Dat weet ik niet.
Ik zag nog een oudje hoor.'' De Apeldoorner loopt de tien kilometer en niet de tien mijlen. ,,Ooh, dat
had ik wel kunnen doen hoor. Maar ik wilde ook nog even de stad in. De winkels zijn helaas dicht .'

Andre Pelgröm wint de marathon van Gilze in 2.53.30
Henk Kager gaf een krantenknipsel uit de Stentor met bovenstaande tekst. Een marathon winnen doe
je niet elke dag dus even voor de Spurt met Google op zoek naar het verhaal. Blijkt op 10 mei 2009 de
e
1 marathon van Gilze te zijn. Verwarrend allemaal. Andre gaf uitsluitsel; in Gilze was een ultraloop
over 65 km met als bijnummer een marathon. Ook de Spurt zelf blijkt iets anders te zijn dan ons
clubblad.
Nieuwe leden AV Veluwe'
Detert Oude Weme

Rob

Lentink

Ramon

Zoontjes

Ellen

Fluit

Marielle

Kleij

Marianne

Kros

Thirsa

Jong-Griever

Annemieke

Bonhof

Melanie

Warlicht-Mulder

Ester

Brink

Geralda

Graaf

Jan

Duursma

Bert
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Agenda Algemene Ledenvergadering woensdag 17 Juni 2009
Zoals besloten op de ALV d.d. 24 maart 2009 zou er, ter afronding van enkele agendapunten een
nieuwe Algemene Ledenvergadering georganiseerd worden. Deze wordt gehouden op Woensdag 17
Juni 2009.
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van AV Veluwe op Woensdag
17 Juni 2009.
Aanvang
1.
2.
3.
4.
5.
6.

: 20.30 uur.

Plaats : Clubhuis bij de atletiekbaan

Welkomstwoord en mededelingen
Financieel jaarverslag, begroting (zie note 2)
Rapportage kascommissie
Samenwerking met AV’34
Rondvraag
Sluiting

Komt allen naar onze Algemene Leden vergadering.
Note 1: Er zijn van een aantal mensen vragen binnengekomen over het tijdstip van innen van de
contributie. Dit zal vermoedelijk kort na de ALV van 17 Juni gebeuren nadat de begroting is
vastgesteld en de bijbehorende kasstukken formeel zijn goedgekeurd.
Note 2: de financiële stukken zijn vooraf per e-mail verkrijgbaar bij penningmeester@avveluwe.nl .
Uiteraard worden ze op de vergadering rondgedeeld.

Onze eigen Ed Noordhuizen heeft de draad weer opgepakt na een operatie. Voor alle duidelijkheid
de operatie was i.v.m. een hernia en Ed heeft op de foto nummer 918. Het gaat zo goed met Ed dat hij
zelfs met de loop 4 daagse mee gaat doen.
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Beste Leden,
Graag willen we een hernieuwde rubriek
introduceren binnen onze vereniging.
In de laatste ledenvergadering hebben Frans
(Nab) en ik (Hilly Panjer) aangegeven
De Lief-en-Leed afdeling wel over te willen
nemen.
Daarbij hebben we jullie hulp nodig….we zijn
inmiddels zo gegroeid dat door ons en de
trainers niet alles meer “ gehoord en gezien “
wordt.
Weten jullie dus dat een loopmaatje al enige
weken niet kan komen vanwege een
langdurige blessure,ziekte of om welke andere
reden dan ook afwezig is, meld het dan aan ons via het nieuwe mailadres: liefenleed@avveluwe.nl en
we zullen als vereniging van ons laten horen!
Ook blijde berichten van iedereen zijn van harte welkom…..
Het doet iedereen goed als je voelt dat jouw sportvereniging ook meeleeft in moeilijke en blijde
tijden…. Natuurlijk blijft het mensenwerk en zullen we wellicht niet altijd alles kunnen signaleren,maar
we doen ons best!
ALVAST HARTELIJK DANK VOOR JULLIE MEDEWERKING!
Frans en Hilly
Ter nagedachtenis aan een (top) sportman

door Cees Weeda

Toen ik in 1975 mijn intrede deed bij mijn schoonfamilie, was er één persoon die ik reeds kende n.l.
Jan Derksen. Wie kent hem niet in de sportwereld, Jan was een begrip.
Je kunt het zo gek niet bedenken of het nou voetbal, tennis, (race)fietsen of schaatsen was, Jan
deed overal aan mee. Hij deed ook aan andere sporten als b.v. tafeltennis , biljarten, niets was
hem vreemd.
Vooral schaatsen, zijn favoriete sport, elk jaar de (alternatieve) elfstedentocht en immer was zijn
vrouw daarbij aanwezig. Voor mij was hij de man waarvoor niet alleen de prestatie telde maar vooral
het meedoen. Tijdens familiefeesten zaten we vaak bij elkaar en je begrijpt het wel, het ging alleen
maar over de sport. Jan heeft vele marathons gelopen en vele lange fietstochten gemaakt, hij leefde
voor de sport. Fanatiek was hij wel hij ging vaak tot het uiterste en vergde veel van zijn lichaam.
Afgelopen zaterdag 9 mei 2009 begon Jan, zoals nu achteraf blijkt, aan zijn laatste tocht, een
noodlottige aanrijding maakt een eind aan zijn leven, reanimatie mocht niet meer baten, Jan is
gestorven in het harnas. We verliezen in hem een fijne vriend met een scherp inzicht en een goed
gevoel voor humor. De eik is gevallen, moge Jan rusten in vrede.
Tijdens het beoefenen van één van zijn sporten is geheel onverwacht
Overleden mijn innig geliefde man en onze vader en opa
Jan Derksen
Loenen, 15 november 1936 Loenen, 11 mei 2009
Intens dankbaar zijn wij voor wat hij voor ons betekend heeft.

21

Leen’s siteshow
Op internet zijn er heel veel leuke en nuttige sites voor hardlopers te vinden. In de Spurt zal ik er
komende tijd telkens drie bespreken. Als u zelf tips heeft van goede sites , dan kunt u die altijd melden
bij de redactie.
De belangrijkste site is natuurlijk die van onze vereniging zelf: www.avveluwe.nl. Deze is, denk ik, bij
iedereen bekend en behoeft m.i. verder geen introductie.
1. De eerste site is Loopkrant.nl - www.loopkrant.nl.
Hierop kan iedereen zijn loopverhalen en –video’s kwijt. Onze redacteur Rinus is hofleverancier van
veel leuke anekdotes, vol humor en woordspelingen. In het midden staan de verhalen. In de
rechterkolom worden de kopjes van de meest recente stukjes weergegeven, zodat je een goed
overzicht hebt over de laatst geschreven artikelen. Verder vindt u er foto- en videoreportages van
belangrijke hardloopevenementen. In de videoreportages is een beetje de klad gekomen. In 2008 zijn
er maar twee filmpjes geplaats, dit jaar nog geen. Onze eigen Fiona Marcus is de webmaster.
2. Dan is er een handige site: www.afstandmeten.nl.
Op deze site kun je de afstand van je eigen hardlooprondjes berekenen. Deze op Google-maps
gebaseerde toepassing maakt het mogelijk met de muis de route helemaal stip voor stip aan te geven.
Het programma berekent de afgelegde afstand. Op de route kan elk 1-, 5- of 10-kilometerpunt worden
weergegeven. Je kunt deze route vervolgens opslaan als je bent geregistreerd met een
gebruikersnaam en wachtwoord. Deze route kun je openbaar of privé bewaren. Zo kun je ook de
rondjes van andere lopers bekijken en kun je voor een bepaalde afstand op leuke ideeën komen. Het
programma is ook te gebruiken door fietsers en automobilisten.
Elke week wordt er een route van de week getoond. Meestal een populaire hardloopwedstrijd. Ook
kunnen de eigen trainingen worden bijgehouden, maar hiervoor bestaat een handiger site:
www.runmotion.com.
3. www.runmotion.com
Dit is een prima programma om al je trainingen en wedstrijden bij te houden. Je voert ook hier je eigen
profiel in, met je eigen runnersnaam en wachtwoord. Je kunt een gezamenlijke loopgroep opvoeren
en zo elkaars prestaties bekijken. Alle bekende evenementen zijn of kunnen worden ingevoerd. Je
kunt een logboek in beeld brengen met een gelopen weekgemiddelde en de tijd- en afstandresultaten.
Je resultaten kun je later exporteren naar Excel.
Je kunt ook je favoriete foto’s weergeven. Je eigen beste resultaten staan overzichtelijk in beeld. Een
andere handige optie is “Mijn hardloopschoenen”. Hier kun je de eigen loopschoenen invoeren. In je
logboek geef je aan
welke wedstrijd of
training je op welke
schoenen hebt
gelopen. Zo weet je
precies het aantal
kilometers dat je op je
schoenen hebt
gelopen.
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Het best bewaarde geheim
Ooit hadden wij bij de club een jongen die Frank
Wiegman heette. Vanaf de eerste dag dat ik hem
ontmoette zag ik dat dit een groot talent was. Ik bleef
dus tegen hem aanlullen dat hij lid moest worden
vanwege de lage contributie en de licentie die hem
de mogelijkheden bood om ook aan wedstrijden mee
te doen. Met name de middenafstand op de baan
leek me iets dat hem op het lange lijf geschreven
was. Op de coopertest liep hij een keer 3995m
zonder warmlopen of uitlopen, zo uit de losse pols
op een sintelbaan in Zutphen.
Hij liet zich ompraten en werd lid van de Veluwe. Hij ging mee
naar Nijmegen met ons en op de eerste 800m van zijn leven
adviseerde ik hem om mijn broertje als haas te gebruiken.
Eddy liep altijd rond de 2.00 en dat leek Frank nogal
optimistisch. Toch ging hij mee en op het eind zelfs er over.
2.01 als eerste tijd (2.06 is mijn beste ooit); a star was born.
Frank gaf aan dat het hem heel erg meegevallen was en het
allemaal wel erg langzaam ging!!! Jaren later werd hij, voor
Tartletos, Nederlands kampioen op de 1500m en liep 3.39. In
de lijst met clubrecords kunt u zijn naam nog lange tijd zien.
Frank kreeg aanbiedingen uit Amerika voor een scolarship
vanwege zijn uitmuntende atletiekprestaties en vertrok naar El
Paso in Texas. Uit het oog maar niet uit het hart.
December 1988 ging ik naar Miami op loopvakantie. Amerika
was uiteindelijk het lopers mekka en iedereen sprak Engels dus dat leek me wel. Nee dus, wanneer je
de film scarface met Al Pacino kijkt zul je zien dat alle Cubanen die Cuba ontvlucht zijn in Maimi zitten
en Spaans dus de taal is. Lopen doet men wel, maar of echt
joggen, beroepsmatig of als scholier. Bovendien denkt men
iets anders over afstanden. Wanneer er vanavond een leuke
coopertest in Groningen is denk ik niet dat ik veel mensen
warm krijg om hier heen te gaan. In Amerika zijn afstanden
van 100 of meer kilometers heel gewoon. In de laatste week
van mijn teleurstellende vakantie wat lopen betreft ontmoette
ik Stewart Mirmelli, een hoteleigenaar die ook behoorlijk
fanatiek liep en mij ompraatte om in mei weer te komen. Dan
zou hij mij op sleeptouw nemen en zou alles goed komen.
Mei 1989 vertrok ik met Harrie Brummelkamp naar Miami en
gelijk naar aankomst gingen we naar Stewart die ons het
eerste weekend al gelijk naar een wedstrijd meenam. Harrie
en ik vielen gelijk in de prijzen al viel het ons wel tegen hoe
zwaar de omstandigheden waren (hoge temperatuur en
luchtvochtigheid), de 3 verversingsposten tijdens een 5km
waren geen overbodige luxe.
We hadden 2 prachtige weken met veel trainen en 2 leuke
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wedstrijden. Vlak voor ons vertrek kwam Stewart en vroeg of wij nog een week wilden blijven voor een
businessloop, waar ook een ploeg van zijn hotel aan mee zou doen waar wij dan in mee konden
lopen. Hij betaalde ons
verblijf en de kosten voor
omzetten van de tickets.
Een geweldig aanbod voor
twee gewone lopers. Doen
dus.
Stewart wilde liefst nog een
sterke loper. Wist ik
iemand? Ja, Frank kende ik
maar behalve zijn naam en
El Paso wist ik niet. Geen
probleem, Stewart ging
bellen en na een half uur
had ik Frank, stomverbaasd,
aan de lijn. Of hij even wilde
overvliegen en een 3,5 mijl
mee wilde lopen. Nee, dat
kon niet; het mag niet van
de Universiteit en hoe kom
ik daar in godsnaam? No
problem voor Stewart, het ticket zou klaarliggen en dat met de universiteit dat bekeken we later wel.
En zo stond Frank met slaperige ogen opeens bij
ons op de stoep. Dezelfde avond moest hij al aan
de bak dus hij ging nog snel even wat snurken en
toen op weg naar de wedstrijd. Onderweg vertelde
Frank dat hij enorm in de problemen kwam als de
universiteit zou ontdekken dat hij hier liep.
Bijnamen is mijn specialiteit dus doopten we Frank
Wiegman om naar Frank Korter; deels een wenk
naar Frank Shorter en deels naar zijn 2 meter.
Voor ons natuurlijk erg veel druk want Stewart had
een klein vermogen betaald om ons als trio in zijn
team te krijgen. Bovendien hadden Harrie en ik een kleine weddenschap dat wanneer Harrie mij op
meer dan 1 minuut zou lopen ik mijn haar rood zou verven en hij anders zijn haar zwart. I
We stelden Stewart niet teleur, door met vier man bij de eerste 30 te finishen en Frank als totaal
winnaar. Frank is zelfs met Harrie, en hun
toenmalige vriendinnen, nog een keer echt op
vakantie geweest bij Stewart in het hotel The
Surfcumber wat zoveel betekent als de
strandjutter.
In 2009 zag ik Frank plots weer tijdens het NK
Masters indoor in ons eigen Omnisportcentrum.
Inmiddels lid van Leiden Atletiek pakte hij even
een zilveren medaille mee. Rinus Groen
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The golden sixties
Binnen onze club hebben we een paar oudere jongeren die al aardig richting de 60 gaan maar tijden
lopen waar menig twintiger voor tekent. We praten over Ton Smit en Cees Weeda, beide 58 jaar.
Met name de alleskunner Ton Smit moet vanwege zijn Nederlandse titels nog wel eens verschijnen op
het stadhuis om een Apeldoornse erepenning op de halen. Zijn prestatiecurve doet vermoeden dat hij
,als deze zich voortzet, hij het zijn leeftijdsgenoot John van den Wansum, die net weer wat beter is
dan Ton, moeilijk gaat maken. Wanneer Cees nu alles indoor en Ton alles buiten pakt is AV Veluwe
de club.

Leon Sanderman van kop af naar winst in Tien Mijlenloop Winterswijk
WINTERSWIJK – Slechts 1 seconde was hij verwijderd om onder de 54 minuten te duiken. Het was
super loopweer, er stond een zonnetje met weinig wind, kortom de omstandigheden waren ideaal.
Met een tijd van 54.01 minuten won de 27-jarige Leon Sanderman van av Rijssen uiteindelijk
onbedreigd de Winterswijkse tien mijlenloop. Op gepaste afstand was het veteraan Eric Baten van AV
Veluwe die 56.03 minuten klokte.
Marathonloper Eric Baten uit Apeldoorn, lid van AV Veluwe en computerdeskundige bij Nike, liet zich
van zijn beste kant zien met een tweede klassering overall. Na vijf kilometer liep hij van Gelinck weg.
Op dat moment had de latere winnaar Sanderman al eerder afstand genomen van de achtervolgers.
Onlangs werd Baten nog derde op het NK marathon in Eindhoven met 2.34 uur bij de veertigers. De
veertig plusser die wederom voor een tijd van 2.35 uur in Berlijn gaat, won nu in zijn eigen categorie
voor Victor Bolwerk uit de Heurne, lid van veteranen Nederland.
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NK Veteranen in Apeldoorn
Cees Weeda en Cees Kraayeveld konden er duidelijk waardering voor opbrengen dat Frank Wiegman
en Tonny Stouten een flink robbertje strijd leverden op de 1500meter. Hieronder nog wat sfeerbeelden
van onze jongens. Meiden waar blijven jullie?
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Verslag Algemene Leden Vergadering AV Veluwe dd 26-3-2008
Aanwezig : 29 leden inclusief het bestuur
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Afgezegd hebben de volgende
leden: Dick van Beek, Frans van Melsen, Piet Arends, Tonnie Stouten, Fiona Markus, Ep
Winterman, Maurice Winterman, Nelleke Evers, Bert van Asselt, Ton Peerdeman,
Het verslag van 26 maart 2008 wordt goedgekeurd en hiermee vastgesteld.
Vanwege afwezigheid van onze penningmeester Ton Peerdeman kan het financiële gedeelte
deze vergadering niet behandeld worden. Hierdoor kan er niets vastgesteld worden. Er
ontstaat een korte discussie waaruit blijkt dat er een nieuwe ALV moet worden gehouden om
het financiële gedeelte officieel vast te kunnen leggen. Dit betekent dan ook dat het financiële
jaarverslag, de begroting voor 2009 en de rapportage van de kascommissie in de eerst
volgende Spurt worden geplaatst en per nieuwsbrief worden toegezonden. Over deze
rapportages kunnen dan vragen worden gesteld waarna e.e.a. in een nieuw te houden ALV
kan worden vastgelegd. Deze zal rond of kort voor de zomerperiode moeten plaatsvinden.
Het jaarverslag van de secretaris heeft in de Spurt gestaan, wordt uitgereikt en goedgekeurd.
Het jaarverslag van de wedstrijdcommissie wordt uitgedeeld en goedgekeurd. Tonny van den
Brink maakt de opmerking dat de wedstrijdcommissie wel wat nieuwe leden kan gebruiken.
Met name naar iemand die mede het materiaal beheert wordt gezocht. Wellicht iets voor de
nieuwsbrief.
René van Vliet presenteert het beleidsplan en enkele algemene zaken. Hieruit ontstaat een
discussie over de trainingsgroepen. Enkele leden vinden bepaalde trainingsgroepen te groot.
Hans van Driel vraagt of er wellicht een ledenstop moet komen voor beginners. De
vergadering acht dit niet gewenst. Beter is om meer trainers op te leiden. Probleem hierbij is
dat de Atletiekunie momenteel geen gecertificeerde cursus “assistent Looptrainer” kan
aanbieden, de oude vorm mag niet meer gegeven worden en de nieuwe is nog niet gereed.
Dit achten we ongewenst want het belemmert misschien de kwaliteit van de trainingen die we
aanbieden. Ook hebben we door onze sterke ledengroei meer trainers nodig om de groepen
niet te groot te laten worden. Wellicht kost dit leden. Het bestuur zal dit onderzoeken. Erik
Geerdes is druk in overleg met de Atletiekunie om een oplossing te vinden. Evt. kan het ROC
Aventus benaderd worden om te assisteren in het verzorgen van trainingen.
- Hans Maaskant maakt de opmerking dat er dit jaar 4 i.p.v. de in het jaarplan
genoemde 3 Spurts verschijnen.
- Fiona Markus wordt bedankt voor haar inzet voor de website.
Het jaarplan wordt verder goedgekeurd.
Samenwerking met AV’34. Er is dit jaar wat summier overleg geweest tussen verschillende
bestuursleden van AV’34 en AV Veluwe. In het overleg heeft AV’34 aangegeven erg graag
naar een fusie toe te willen. Er zijn voor AV Veluwe 3 optie’s:
1. We gaan geheel onafhankelijk zonder welke vorm van samenwerking dan ook verder (10
leden)
2. We gaan samenwerken wanneer we kunnen maar verder blijft ieder voor zich opereren
(24 leden)
3. We gaan in gesprek met als doel tot een fusie te komen (4 leden).
De voorzitter vraagt de aanwezigen hun mening te geven. Er zijn veel verschillende meningen binnen
onze leden. AV’34 wil graag naar een fusie toewerken. Het bestuur zal verder in overleg gaan met het
bestuur van AV’34. Daarbij zal het bestuur gebruik maken van een klankbord groep. Deze groep
bestaat uit een zestal leden die lopende het traject zullen worden uitgenodigd om met het bestuur in
discussie te treden over de voortgang. Deze groep wordt met instemming van de vergadering
benoemd en bestaat uit: Hilly Panjer, Mynko Peterink, Harry van der Stok, Ivo van der Putten, Hans
Maaskant en Seran Nijkamp.
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Toetreding leden van “Loopgroep Titus”tot AV Veluwe. De algemene mening is dat dit de
afgelopen periode goed verlopen is. Wel bleek soms het formeren van trainingsgroepen van
lopers van hetzelfde niveau een probleem. Hierdoor hebben verschillende mensen afgehaakt.
Bestuurswisseling. Onze voorzitter René van Vliet is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten. René wordt unaniem herkozen voor een nieuwe periode van 3 jaar.
10. Rondvraag
- Richard van de Haak meldt dat er geen adres- en e-mailgegevens van nieuwe leden
in de Spurt dienen te komen. Dit zal ook niet meer gebeuren en berust op een
misverstand.
- Ronald Brouwer heeft een verzoek aan de wedstrijdcommissie of er ook een halve
marathon kan worden opgenomen in het wedstrijdschema.
- Hans van Driel vraagt nog vrijwilligers voor de hardloopvierdaagse. Men kan zich bij
hem aanmelden.
- René van Vliet oppert of het zinvol is om een coördinator Lief & Leed aan te stellen.
Dit zullen Frans Nab en Hilly Panjer op zich nemen. Zij kunnen via mailadres
liefenleed@avveluwe.nl benaderd worden.
- Nemi van der Reest vraagt wanneer de nieuwe lidmaatschapskaarten worden
uitgereikt. Volgens de atletiekunie zal dit in 2x (maart en April) gebeuren tenzij er
geen wijzigingen zijn. Men ontvangt niet ieder jaar een nieuwe kaart.
- Johan Voorhoorst vraagt wanneer de contributie geïnd wordt. Dit zal vermoedelijk in
Mei plaatsvinden nadat de begrotingscijfers bekend zijn.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Sfeerbeelden van de vergadering
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Atletiek Vereniging Veluwe organiseert
op zaterdag

8 augustus 2009
de
6 e editie

wegwedstrijd over 10 km
prestatieloop over 5 km / 10 km
start 5 km 18:00 / 10 km 19:00 uur
Sportpark Matenveld Apeldoorn
Nabij het clubhuis van honk- en softbalvereniging WSB
Kaartenmakershoeve 108 7326 XK Apeldoorn
Routebeschrijving zie www.avveluwe.nl

Inschrijven via www.inschrijven.nl tot 26 juli 5km €3 / 10km €5
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Info T.v.d.Brink 055 3667419 / Runnersworld 055 5222407
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Koen Raaymaekers 30:45
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