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DE HERTENHORST
Onze gezellige camping is prachtig gelegen

midden in de bossen nabij Beekbergen.
De ideale locatie voor uw hardlooptrainingen.

Beleef de Veluwe bij ons

op de Hertenhorst!

Voor meer informatie 055 5061343 of
www.hertenhorst.nl

Faciliteiten:

Vakantiecentrum

Ruime kampeer & seizoen & jaarplaatsen,
bungalow & stacaravan & groepsverhuur met
sauna & groepsruimte, zeer geschikt voor uw

trainingsweekend.
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Van de voorzitter. Herfst 
  
Geen zin om hard te lopen. Juist wel om langzaam 
te lopen. Te gaan over de bospaden. Lopend als 
een oude eland, in gedachten als een hinde. Het 
spoor soms bijster, los van de wereld, dwalend 
over de oeroude paden. Hoeveel zijn hier al niet 
over gegaan? Marskramers, pelgrims, 
loonwerkers, avonturiers, dames van bedenkelijke 
zeden, voortvluchtigen, monniken, kluizenaars, 
wasvrouwen, spelende kinderen. Te voet, te voet, 
dan komt het goed. 
Denkend aan vroeger. Toen lopen nog gewoon 
was. Toen mensen nog wisten wat twee uur gaans 
betekende. Wij lopers weten dat nog als weinigen. 
Twee uur gaans, dan ben je ongeveer in Deventer 
als je rustig aan doet. Twee uur en tweeëndertig 
minuten en je hebt 42,2 km gelopen. Tenminste, 
als je Tonny Stouten heet. Ik ga de bocht om en 
zie iets wegschieten in het struikgewas. Een wild 
zwijn? Een boswachter? Een verlate marskramer? 
Een struikrover? Rinus Groen? Te voet, te voet, 
dan komt het zeker goed. 

Nee, een eekhoorn laat van schrik een eikel 
vallen en schiet omhoog de boom in. Hij maakt 
alvast een voorraadje voor moeilijke, donkere 
tijden. Heel verstandig. Hadden wij dat ook maar 
gedaan. Dan was deze moeilijke tijd misschien 
wel iets lichter geweest. Misschien wel zo licht 
als een moderne hardloopschoen. Doe die auto 
toch de deur uit en neem de fiets of loop, loop, 
loop. Te voet, te voet, dan komt alles wel goed. 
  

Veel leesplezier! Rene van Vliet 

 
Noot redactie bij de foto´s: lopen is niet 
alleen iets doen, maar soms ook iets laten. 
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Leermomenten Rinus Groen 

Op mijn werk worden fouten geen fouten 

genoemd maar leermomenten. In de 

vorige Spurt zaten dus de nodige 

leermomenten. Ik weet niet of mijn 

spamfilter ook leermomenten heeft, maar 

een mooie foto van een op het strand 

relaxende voorzitter (zie plaatje rechts) 

kreeg ik niet binnen en was zijn voorwoord 

dus voorzien van een zwoegende 

voorzitter op een wazige foto. Weer een 

leermoment; let goed op de scherpte van 

de foto´s. Bij het voorwoord van de 

voorzitter (waarvan ik dacht dat hij zijn 

clubrecord op de 3000m zou verliezen) 

had ik niet noot red bij deze opmerking 

geplaatst, waardoor het leek of de 

voorzitter zelf de dagen van zijn record had geteld. Op pagina 12 

trouwens een verslag van de mislukte aanval door Jan Hollak. 

Een ander leermoment is de ledenmutaties lijst. In de voorgaande 3 

Spurts heb ik de nieuwe leden compleet met al hun gegevens 

vermeld. De bekende profgolfer Mynko Peterink, Biesterfeldstraat 14, 

7315 JM Apeldoorn, tel 055-5225491, geboren 21-8-1971 (zie foto 

links)  sprak mij direct er op aan dat het bestuur heeft afgesproken 

alleen de naam te vermelden. Vanaf deze regel doe ik dit dus. 

Nelleke Evers verzorgd de cover en ik gaf haar feedback (ook zo’n 

kreet van mijn werk) over de kwaliteit van de foto’s. Zij was erg blij 

met dit signaal en heeft direct een nieuw fototoestel aangeschaft. We 

gaan onze target (een perfect clubblad) dus zeker halen. 

Het laatste leermoment voor alle mensen die vrijwillig (met 

uitzondering van Leen Dekker) hun bijdrage leveren aan de Spurt. 

Wanneer het vakantie wordt/is werk dan een beetje vooruit anders zit ik enkele dagen na de deadline 

tot diep in de nacht nog te prutsen om alles netjes te krijgen. Zo, nu genoeg geleuter. Geniet van deze 

mooie Spurt. 

Geen BBQ maar BBO   Frans van Melsen 

Tijdens het BBO overleg BBO = Belangenbehartiging 
Bewoners sportpark Orderbos is afgesproken, dat alle 
verenigingen een oproep zullen doen in hun clubblad 
waarin de leden gevraagd worden zich aan de 
snelheid van 30 km te houden.  
 
Dit is een oproep. Het betekent niet, dat de leden van 
AV Veluwe zich niet aan de snelheid houden. 
 
Er wordt geconstateerd, dat er te hard gereden wordt 
en dit is met de vele jonge sporters op de fiets 
gevaarlijk. Ook de jonge sporters op de fiets wordt 
gewezen op hun soms gevaarlijke gedrag.  
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Nürburgringlauf 1982    

Ep Winterman 

Als je eind jaren 70 en begin jaren 80 in de  vorige eeuw 

een wedstrijd in het buitenland wilde lopen, moest je de 

informatie  halen uit de weinig aanwezige loopbladen . 

We hadden nog geen  internet . In Duitsland was 

destijds toonaangevend het loopblad “Spiridon”. 

Genoemd naar Spiridon Louis, de 1e winnaar van de 

Griekse Olympische marathon in  1896, werd uitgeven 

door de toen bekende Duitse marathonloper Manfred Steffney. Doordat onze wedstrijdsecretaris 

geabonneerd was op dit blad om o.a. hieruit te putten voor  onze “Spurt”,waren we op de hoogte van 

de wedstrijden in Duitsland. 

Zo kwamen we achter het bestaan van een wedstrijd op het autorace circuit  Nürburgring. Een 

wedstrijd over bijna 23 km. Op 17 oktober 1982 zou de loop voor de vijfde keer worden gehouden. 

Door de organisatie werden we wel op het hart gedrukt niet onvoorbereid aan de start te komen. Het 

avontuur lokte en we besloten met een klein groepje het Ring hotel te boeken in Adenau. Als we ’s 

middags een dag van te voren in dit wijnstadje aankomen blijkt ons hotel inderdaad vlak aan de Ring 

de liggen en dat horen we ook als we uit de auto stappen. We zien auto’s uit de tourwagenklasse naar 

beneden komen scheuren. Er  schijnt een wedstrijd te zijn. Als we de volgende ochtend onze  

startnummers ophalen blijken er ca 5000 aanmeldingen te zijn, lopers en wandelaars. We kijken de 

ogen uit in de boxen en de pits ,het gebied waar zich normaal alleen coureurs,technici en  

racewagens ophouden. 

Bij de start, om 10.00 uur, heeft men geprobeerd de startvakken naar marathontijden in te delen. Ik 

heb echter het gevoel dat niet iedereen zich hier aan houdt. Maar dit maakt niets uit, de weg is breed 

genoeg. De start ligt op hoogte van 620m boven NAP en dat merk je ook direct. De eerste km gaan 

8% naar beneden. Lekker makkelijk. Dit is niet voor lang want tussen de 4 en 5 km volgt een korte 

klim van 10 tot 17% en het lijkt alsof je stil staat. Dit duurt ook maar even .Tussen 6 en 7 km gaat het 
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11% bergafwaarts gevolgd door een korte klim van hetzelfde 

percentage. Je zou het hier al een afwisselend parcours kunnen 

noemen. Dit gaat zo maar door. De Posbank is hier gemakkelijk bij. Bij 9 

kilometer zijn we 286m gedaald en we zien ons hotel .  

De avond van aankomst  hadden we hier al een klein stukje op het 

parcours gelopen als verkenning. De weg gaat rechtsaf en de benen 

worden direct geblokkeerd. Vooruitkijkend zien we de weg alleen maar 

omhoog gaan. Men heeft hier om ons moed in te spreken een bord 

langs de kant gezet met de tekst: “Jetzt  geht’s los”. De benen lopen 

voller en voller en het tempo is er volledig uit. We krijgen dan nog de 

“Karussel” en de “Hohe Acht”. Als we dat eindelijk overleefd hebben, 

hebben  we 5 km bergop gelopen. De afdaling die daarop volgt is 11% 

en de klappen komen hard aan in de bovenbenen. Maar om positief te 

blijven, het blijft een prachtig gezicht. Een lang lint van lopers omzoomd 

door de herfstkleuren van dit jaargetijde. We naderen de “de 

Swalbenschwanz” op 18-19 km. Het is nog steeds niet gedaan, het gaat 

weer omhoog. De gang lijkt er opnieuw helemaal uit. Er zijn  mensen die 

gaan wandelen. Even later is echter het grootste leed geleden. De ruïne 

van de Nürburg komt in zicht. Nog een paar km golvende weg en een laatste korte klim van 9%. Net 

als we omgekleed naar de auto lopen wordt twee keer mijn naam door de speaker omgeroepen. Ik 

blijk 2
e
 in de klasse M35 te zijn en all over op de 33

e
 plek te zijn binnen gekomen.  

’s Avonds achter de “Zigeunerschnitzel” in het hotel besluiten we hier vaker terug te zullen komen. We 

zijn nog veel jaren teruggeweest met verschillende groepen in verschillende onderkomens. Ook zijn 

een aantal Veluwelopers  op podiumplaatsen te vinden geweest . In 1985 was AV Veluwe zelfs derde 

in het ploegenklassement. De organisatie is inmiddels wat veranderd, de afstand is 24,4 km 

geworden, er zijn wat afstanden bijgekomen en oktober is gewijzigd in augustus.  

Nieuwsgierig geworden? Zie : www.run-am-ring.de  

  

Geschreven door de organisatie van de Midwinter Marathon 
  
De Atletiekunie heeft in nauw overleg met de NOS en het bestuur van de Midwinter 
Marathon besloten de reeds gecommuniceerde indoorkalender 2010 aan te passen. Door 
een ongewenste overlap met de Olympische Winterspelen in Vancouver wordt de NK 
Indoor (in Apeldoorn) gehouden op 6 en 7 februari 2010 en de Midwinter op 21 februari 
2010. Normaal gesproken is de Midwinter Marathon op de eerste zondag in februari. Na 
goed overleg tussen betrokken organisaties is uiteindelijk gekozen voor 21 februari 2010.  
 
Meer informatie over ons evenement is vanaf september 2009 te vinden op de website: 
www.midwintermarathon.nl. 
 

Trainers gezocht 
 

 

Mocht je het leuk vinden om ook trainer of assistent-trainer te worden dan kun je altijd contact 

opnemen met trainingscoördinator Erik Geerdes. (zie foto) Spreek hem persoonlijk aan of neem 

contact op via 06-5136 1828 of trainingscoordinator@avveluwe.nl.  

 

http://www.midwintermarathon.nl/
mailto:trainingscoordinator@avveluwe.nl
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Persoonlijk record 
 
Lang geleden, toen ik begon met 
hardlopen was het elke wedstrijd 
feest. Elke wedstrijd ging weer 
sneller en harder. Dat was niet zo 
moeilijk, ik was jong en mijn 
ontwikkeling ging gestaag, ik 
groeide, werd ouder, trainde en dus 
was er regelmatig een persoonlijk 
record.  
 
Na de Parkloop in Eibergen begin 
jaren 80 kwam Joop Bartelink naar 
mij toe, “zeg, wil jij geen lid worden 
van ASV, dat is wel wat voor jou 
denk ik”. Korte tijd later was ik lid 
van een echte atletiekvereniging en 
begon ik echte wedstrijden te lopen.  
Ik liep persoonlijk record op 
persoonlijk record. Elke wedstrijd 
weer ging het sneller en sneller. 
Mijn enthousiasme werd ook steeds 
groter en langzaam maar zeker ging 
ik ook meer trainen,  
 
Ik verhuisde naar het zuiden van 
het land en kwam in een nieuwe 
trainingsgroep, met nieuwe prikkels 
en uitdagingen. We trainden hard 
en veel en met grote regelmaat liep 
ik weer een persoonlijk record. We 
trokken elkaar naar een hoger 
niveau, motiveerden elkaar en 
probeerden elkaar er uit te lopen, met als resultaat regelmatig een nieuw persoonlijk record.  
 
Daarna ging ik andere dingen doen in mijn leven, het lopen verdween naar de achtergrond. 
Evenals het denken over persoonlijke records, laat staan het vestigen daarvan. Jarenlang heb ik 
dat volgehouden. 
 
Tot een paar jaar geleden, op een aantal druilerige zaterdagochtenden ben ik via Start to Run 
weer begonnen met hardlopen. Al die jaren niets doen met niet de gezondste levensstijl helpen 
niet om je gezonder te voelen. Om over een persoonlijk record maar helemaal niet te spreken, in 
ieder geval de eerste tijd niet, hoopte ik.  
 
Maar nu loop ik al jaren geen persoonlijke records meer. Ik ben een paar jaar ouder en train wat 
minder. Het enige record dat ik nu nog vestig is op de weegschaal, die breek ik wekelijks lijkt het 
soms. Maar ik heb lol in het lopen, ik verbeter nog steeds. Maar een persoonlijk record uit de 
oude doos zal ik waarschijnlijk niet meer lopen.  
 
Dus heb ik besloten om al mijn oude persoonlijke records maar te vergeten.  
Verbeteren doe ik ze niet meer, alleen mijmeren erover zo af en toe mag.  
Maar mijn nieuwe persoonlijke records zijn mijn Master records, en die kan ik elke 5 jaar weer 
verbeteren. Wow, ik heb weer een hele toekomst voor me.  
 
Mynko Peterink 
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De drie Musketiers 
 
3 snelle jongens binnen onze club zijn na een eerder leven bij 
AV´34 weer samen. Hoe was het toen en hoe is het nu? 
 
Ronald Derksen 
 
Het zal de midwinter van 1990 geweest zijn toen ik als 
voetballer van Loenermark A1 de mini heb gelopen in 1.07, het 
voetbal trok steeds minder en mijn toenmalige voetbalcoach 
(wie kent hem niet) Rook Romijn adviseerde mij om te gaan 
hardlopen. Of het voetbal zo slecht was of het lopen zo goed, 
is mij tot op heden nog niet duidelijk. Mijn twee neven Wim 
Derksen en Wim Blom vonden dit idee wel goed en loodsten 
mij naar AV34 om in  de baangroep van ene Erik Geerdes te 
gaan lopen.   
 
In die groep heerste een hele leuke sfeer met natuurlijk 

mannen als Tonnie Stouten en Harold Barmentloo  die later mijn 
tegenstanders en concurrenten werden in de wedstrijd maar zeker niet 
onbelangrijk, loopvrienden. 
 
Met Tonnie heb ik in de jaren toch een prima band opgebouwd, we lopen 
20 jaar na dato nog steeds samen, tegen en met elkaar. We hebben 
verschillende Estafettewedstrijden gewonnen zoals destijds de Bergrace.  
Met Harold loop ik op het moment iets minder maar heb wel samen met 
hem mijn mooiste en zwaarste marathon gelopen in Monaco, een 
hoogtepunt voor hem een dilemma voor mij gezien dit qua tijd. 
 
Veel baanwedstrijden werden er in die tijd gelopen van Zevenaar naar 
Amersfoort en van Arnhem naar Zwolle, niets was te dol. Met voorop de 
Enthousiaste trainer Erik Geerdes die hield van kort en harde trainingen, 
voorzichtigheid was troef en dat was nou net waar Tonnie, Harold en mijn 
persoontje broertje dood aan hadden,. We waren toen al eigenwijs en 
wouden altijd maar hard en nog harder. Jonge honden dus. 
 
Na een jaar of drie had ik het wel gehad met het korte werk, ik was toch 
meer een man van de lange afstand vond ikzelf dus ik sloot mezelf aan bij 
de groep van Henk 
Mentink. In die groep 
trainde ik veel en hard 
maar sneeuwde finaal 

onder doordat ik niet of nauwelijks geremd werd door 
iets of iemand, Erik Geerdes had me gewaarschuwd 
maar ja, weer die jonge honden mentaliteit. Na 
verloop van tijd had ik het gehad en besloot weer te 
gaan voetballen bij VV Loenermark in het 4

de
. Na een 

seizoen van lekker ballen scheurde ik tijden een 
familie toernooi mijn kruisband volledig af en was het 
weer einde voetbalcarrière. 2 operaties verder en ook 
een 5tal jaren ben ik weer rustig gaan trimmen en 
kwam ik tijdens het schoenenkopen Tonnie weer 
tegen en ben weer gaan trainen en vervolgens lid 
geworden van AV Veluwe, de rest van het verhaal 
kennen jullie…….. 
 
Het gekke van de 3 musketiers is dat Harold het 
meeste talent heeft en er het minste mee doet, 
Tonnie de meeste snelheid heeft op de korte afstand 
en juist de marathon als zijn specialiteit heeft en mijn 
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eigen persoon elke afstand leuk vind behalve de 
1500m en dat ik daar juist brons mee heb gehaald tijd 
het NK indoor masters dit jaar. 
 
Harold Barmentloo  
 
Mijn hardloop carrière is denk ik in 1987 begonnen. 
Naast de wekelijkse voetbalwedstrijden en trainingen 
liep ik wel eens een prestatieloopje en toen ze op 
school een oproep plaatsten voor leerlingen die met 
een 24-uurs estafette team mee wilden doen heb ik 
mij opgegeven. 

 
Na een aantal gezamenlijke trainingen vroeg mijn leraar Nederlands (Jan van Ommen) of ik geen zin 
had om bij AV34 mee te trainen. Ik kwam in de lange afstandgroep terecht met mannen als Wim 
Liefers, Jan van Ommen, Hennie Mentink, Rijk van Essen etc. en in die groep heb ik achteraan 
bungelend mijn eerste km op de (sintel)baan afgelegd. Dat wierp zijn vruchten af want in de 
seizoenranglijst van AV’34 van 1988 wordt door Frits Buitenhuis eschreven: ‘Harold kan niet alleen 
goed voetballen maar ook lopen, misschien is het beter voor hem om zich bij één sport te houden. 
 
Op een gegeven moment hoorde ik dat er een baangroep bij zou komen.  Dat leek mij wel wat want ik 
wilde mijn basissnelheid verhogen. Je had namelijk de hele snelle jongens op de 800 en 1500mtr 
zoals Leon Haan en Coen Stoker, maar daar had ik niets te zoeken. En deze nieuwe baangroep zou 
afstanden tussen de 800 en 10000mtr gaan lopen. Dat was meer mijn terrein. Erik Geerdes zou de 
trainingen op zich nemen. Onze groep bestond o.a. uit Tonnie Stouten, Ronald Derksen, Wim Blom , 
Benjamin Martina, Tom Robbers, Barry Rabelink, Wim van Waardhuizen, Jan Kranenberg, Stella 
Abraas en uiteraard Erik Geerdes. (Sorry voor iedereen die ik vergeten ben.) 

 
Tijdens de baan- en de zaterdagochtendtrainingen in het bos bleek dat Ronald Derksen overgekomen 
uit de junioren), Tonnie Stouten en ik aan elkaar gewaagd waren. Uitslagen in 1989 laten dat zien. Op 
de 1500mtr was Tonnie het snelste maar op de 3000mtr wisselde het nog wel eens tussen Tonnie en 
mij. Ronald zat er altijd kort achter maar ik denk dat de paar jaar dat Tonnie en ik ouder waren toen 
nog in ons voordeel waren  In de latere jaren is Tonnie op alle afstanden veel sneller geworden. 
 
Met zijn aanstekelijke enthousiasme zorgde Erik Geerdes er telkens voor dat we aan veel 



 

9 

 

baanwedstrijden deelnamen. Utrecht, Amersfoort, Arnhem, Nijmegen , Papendal en soms daarbuiten. 
We hebben ze allemaal een of meerdere keren gelopen. Dat schept natuurlijk wel een band en het 
was altijd gezellig. Ik heb van het jaar 1988 t/m 1991 veel bewaard daarna ben ik er (helaas mee 
gestopt). Verder hebben we in de loop der jaren veel wegwedstrijden gelopen met name tussen de 10 
en 21,1km.  We hebben met de 24 uurs meegedaan. We zijn in 1994 met een groep van Andre 

Westen naar de 20km van Parijs 
geweest en in 2003 met Elbert en 
Maurice naar de Marathon van 
Monaco. Tonnie moest helaas in 
Apeldoorn blijven werken.  We hebben 
weddenschappen gedaan door elkaars 
eindtijd te voorspellen op de mini 
marathon. Ik zelf loop de laatste 6 jaar 
nog 2 a 3 keer in de week met soms 
een wedstrijdje. Ondertussen teer ik 
nog op successen uit het verleden. 
Tonnie en Ronald lopen de laatste 
jaren heel sterk. Dat niveau kan ik niet 
(meer) halen.. 

 
Tonnie Stouten 

 
Eind jaren 80 liep ik bij AV’34 in de 
middenafstandgroep van Hennie 
Citeur. Doordat een aantal topatleten 
o.a. sportverslaggever en Nederlands 
kampioen 800 meter Léon Haan en 
trainer Hennie Citeur stopten bij AV’34 
hield deze groep op te bestaan. Na 
een periode mee getraind te hebben 

met de lange afstandgroep van Jan Veltman en Johan Voogd kwam het bestuur van AV’34 met Erik 
Geerdes  als nieuwe middenafstand- trainer op de proppen. We hadden een  leuke groep twintigers 
met Ronald  Derksen als jongste telg. Ik kan me herinneren dat vooral de korte trainingen erg hard 
gingen. Wel 10 man liepen tijden van 27,28 seconden op de10 x 200. 
 
Erik maakte het schema met twee seizoenspieken mei, juni en augustus, september, waarin we veel 
korte baanwedstrijden door heel Nederland liepen. In deze periode zat AV’34 met zowel een dames 

als een herenploeg in de eredivisie en liepen Stella Abraas, 
Joke Waanders, Hilly Panjer, Ronald Derksen, Harold 
Barmentloo en ik regelmatig een 1500 of 5000 meter op het 
hoogste niveau.Henk Mentink werd door AV’34 
aangetrokken om als trainer de toppers te trainen. Ronald 
Derksen en ik werden 
uitgenodigd om mee te trainen. 
Veel regionale toplopers van de 
lange afstand kwamen naar 
Apeldoorn om ook bij Henk  te 
gaan trainen, met jongens zoals 
Cees Kraayenveld, Lubert 
Mulder, Jeroen Linneman en 
Johan Ten Cate (jazeker broer 
van Marti). 
 
Dit waren jongens die onder de 
30 minuten op de tien kilometer 
liepen. Het waren Spartaanse 
trainingen met veel en snelle 
tempo’s. Toen Henk Mentink 
AV’34 verliet heb ik me kort daarop bij AV Veluwe 
aangemeld, waar ik tot op heden geen spijt van heb gehad. 
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Durf je wel? 

Op de foto links zie je Ed 

Noordhuizen tijdens een 

instuifwedstrijd van AV’34. 

Willibrord Frequin zou Ed het 

liefst uit de foto trekken en 

prikkende met zijn wijsvinger 

toespreken: “Durf je wel 

tegen zo’n klein meisje? Voel 

je je nu een grote vent? 

Lamzak. Moet je tegen 

mensen van je eigen lengte 

doen, maar dat durf je zeker 

niet? Willibrord zelf kan ook 

een aardig potje hardlopen 

weten we van de tv-beelden 

waarin een man met een bijl 

achter hem aan zat. 

Maar is  het wel zo? Is Ed niet de pineut en het meisje de boosdoener ? Wanneer zij hem passeert en 

Ed haar talkpoederlucht opsnuift zal er toch iets door hem heen gaan van doe ik het nu allemaal 

hiervoor. Wordt ik voor de ogen van mijn eigen kinderen verslagen door een drie turven hoge 1
e
 jaar 

mini pupil D. Waar doe ik het allemaal voor? Het meisje daarentegen is de heldin van de buurt, ze 

heeft Ed de wijkagent verslagen. 

Er zijn mensen die zijn altijd groter geweest dan anderen, daar doet toch ook niemand moeilijk over. 
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Clubrecord M55 bij baanloop AV 

Veluwe 

In de wellicht sterkst bezette categorie binnen onze vereniging de mannen tussen de 55 en 60 jaar 

(Ton Smit, Cees Weeda en Cees Tiemens)’wist Cees Tiemens op de valreep van het baanseizoen 

nog even een in 10.39 het clubrecord van Bas 

Schipper (13.15) te pakken. 

Jan Hollak liep 10.29 (een verbetering met 20 

seconden van zijn oude pr) maar bleef ruim 

verwijderd van het record (10.13)van Rene van 

Vliet die 

overigens zelf 

11.05 liep.  

Nelleke Evers 

(foto rechts)liep 

een vacant 

record in een 

tijd van 15.02 

bij de dames 

55+. 
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Kennismakingsestafette 

De kennismakingsestafette is een vaste rubriek 

die in elke uitgave van het clubblad terugkomt. In 

deze rubriek geven clubgenoten antwoord op 4 

vaste vragen en één vraag die gesteld wordt door 

de vorige persoon. Deze keer worden de vragen 

beantwoord door Wendy Detert. 

De in Oldenzaal geboren Wendy Detert Oude 

Weme loopt sinds haar 16
e
 hard, is nu 32 en is in 

2008 lid geworden van AV Veluwe. Zij traint in de 

groep van Jan Kuiper.  

1. Waarom ben je bij AV Veluwe gaan 
hardlopen en wat spreekt je vooral aan bij 
AV Veluwe? 

Ik wilde weer wat gestructureerde hardlopen 

na een paar jaar erg weinig te hebben gedaan. 

En kwam door Seran Nijkamp bij AV Veluwe 

terecht. AV Veluwe is een club voor iedereen 

of je nu net begint met hardlopen of al een 

doorgewinterde hardloper bent. En het is gezellig! 

2. Wat doe je in het dagelijks leven?  
Ik ben verantwoordelijk voor marketing en communicatie van een toeleverancier in de bouw. Mijn 

werkzaamheden zijn: het maken van marketingplannen/concepten en het uitvoeren daarvan. Dit 

kan zijn het ontwikkelen van nieuwe brochures, onderhouden van de website, het organiseren 

van beurzen en events, contact met de media, etc. Erg veel afwisseling dus. 

3. Wat is je beste sportprestatie en wat is je doel? 
3

e
 plaats op een Nederlands kampioenschap op de 

800m en 4.19.96 op de 1500m. En stiekem ben ik 

wel heel trots dat ik de marathon heb uitgelopen! 

Mijn doel is als middenlange afstandloopster pur 

sang me te ontwikkelen op de langere afstanden 

van 10km tot de marathon. Want de marathon 

smaakt naar meer. 

4. Wat voor andere hobby’s heb je naast het 
hardlopen? 

Reizen naar verre landen, winkelen en lekker uit 

eten. 

Vraag van Rinus: Wat zouden de jonge 

atletiektalenten uit huize Detert Oude Weme graag 

willen dat hun moeder wel kan? Zo goed strijken 

als zij kan… en vooral blouses. Daar kan ik echt 

jaloers op zijn!!! 

Ik geef het estafettestokje door aan: Seran 

Nijkamp. 

De vraag voor Seran: Wat is er belangrijker in je 

leven een pot appelmoes of Ajax? 
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De Antonio factor 

Bij het clubkampioenschap werd alles weer extra 

spannend vanwege de Antonio factor. Deze factor is 

gebaseerd op ervaringscijfers.  

Onderstaand een lijstje van de echte 10km tijden van 

onze super master Ton Smit door de jaren heen en de 

gecorrigeerde tijden. Voor de criticasters: op de baan 

liep Ton harder. 

 

 

 

 

jr lftd factor tijd echt Antonio 

1993 42 93,14 0:33:34 0:31:15 

1994 43 93,14 0:33:45 0:31:26 

1995 44 93,14 0:33:51 0:31:31 

1996 45 89,3 0:34:33 0:30:51 
1997 46 89,3 0:33:52 0:30:14 

1998 47 89,3 0:34:13 0:30:33 

1999 48 89,3 0:34:12 0:30:32 

2000 49 89,3 0:34:34 0:30:52 

2001 50 85,94 0:34:29 0:29:38 

2002 51 85,94 0:34:26 0:29:35 

2003 52 85,94 0:33:56 0:29:09 

2004 53 85,94 0:34:38 0:29:45 

2005 54 85,94 0:35:04 0:30:08 

2006 55 83,79 0:34:13 0:28:40 

2007 56 83,79 0:35:12 0:29:29 

2008 57 83,79 0:35:46 0:29:58 



 

 

 



 

  

16 
 



17 

 

Clubkampioenschap 2009 

I 

Clubkampioenschap 2009 is weer voorbij 

Zaterdag 3 oktober werd tijdens het clubkampioenschap weer met volle overgave gestreden om de 

ereplaatsen. Natuurlijk gaat alles om de gezelligheid en dat was ook duidelijk aanwezig. Volgend jaar 

weer een editie en dan hopelijk weer veel enthousiaste sporters en supporters! De wisselbekers staan 

momenteel vol trots bij de winnaars te pronken in de huiskamer 

Plts   Naam    Geb.jaar   Correctie   Tijd   Correctietijd 

 1  Tonnie Stouten  1965  93,14  16:09  15:02 

 2  Jan Hollak  1957  85,94  18:14  15:40 

 3  Joop Scheltens  1937  64,03  24:30  15:41 

 4  Cees Weeda  1951  83,79  18:47  15:44 

 5  Elbert Voogt  1956  85,94  18:36  15:59 

 6  Maurice Winterman  1967  93,14  17:13  16:02 

 7  René van Vliet  1955  85,94  19:01  16:20 

 8  Jelmer van Leeningen  1988  100  16:25  16:25 

 9  Rinus Groen  1956  85,94  19:19  16:36 

 10  Ronald Derksen  1971  100  16:37  16:37 

 11  Seran Nijkamp  1982  100  16:42  16:42 

 12  Roland Besselink  1971  100  16:48  16:48 

 13  Ton Berghout  1970  100  17:16  17:16 

 14  Ronald van Ham  1961  89,3  19:52  17:44 

 15  Mario Diks  1972  100  17:52  17:52 

 16  Ronald Brouwer  1955  85,94  20:49  17:53 

 17  Renco Hatenboer  1964  93,14  19:32  18:11 

 18  John Benjamins  1968  93,14  20:03  18:40 

 19  Nemi van der Reest  1956  85,94  21:52  18:47 

 20  Peter van Sintannaland  1968  93,14  20:12  18:48 
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 21  Mynko Peterink  1971  100  18:57  18:57 

 22  Dennis van Lohuizen  1972  100  19:12  19:12 

 23  Erik Geerdes  1965  93,14  20:59  19:32 

 24  William Knoeff  1970  100  19:42  19:42 

 25  Arno Manschot  1968  93,14  21:38  20:08 

 26  Rob Paijmans  1969  100  20:22  20:22 

 27  Harry van der Stok  1949  80,83  25:32  20:38 

 27  Eugenio van Mierlo  1958  85,94  24:14  20:49 

 29  Mike Wientjes  1958  85,94  24:15  20:50 

 30  Berry de Wied  1963  89,3  23:53  21:19 

 31  Hans Wichers Schreur  1965  93,14  23:06  21:30 

 32  Gerald van den Berg  1988  100  21:55  21:55 

 33  Ismail Sarica  1972  100  22:02  22:02 

 34  Ali Sarica  1975  100  22:14  22:14 

 35  Frank van den Berg  1965  93,14  25:11  23:27 

 36  Jan de Weerd  1965  93,14  26:06  24:18 

            

 1  Hilly Panjer  1968  78,92  20:06  15:51 

 2  Marianne van der Veen  1983  88,32  21:36  19:04 

 3  Henny van Mourik  1971  80,34  25:47  20:42 

 4  Iris Sielias  1972  80,34  26:03  20:55 

 5  Marieke van Ham  1977  88,32  24:35  21:42 

 6  Simone Middelveld  1968  78,92  29:39  23:23 

 7  Hetty Ketting Olivier  1964  75,78  31:00  23:29 

 8  Gemma Velders  1975  88,32  27:17  24:05 

 9  Marijtje Godefrooij  1977  88,32  29:55  26:25 

 

 



19 

 

Berlijn 2009 – Rondjes rennen – de cirkel is rond  

 Lex Frentz 

Hardlopen in rondjes is iets van de moderne tijd. Wedstrijden op de 

atletiekbaan, wegwedstrijden, trainingen: nagenoeg altijd komen we 

terug op de plek waar we zijn begonnen. Een ervaring rijker of een illusie 

armer, maar een nuchtere buitenstaander zal het lopen eerder als een 

onzinnige verspilling van energie betitelen. Hardlopen deden we lang 

geleden  vooral om te jagen; wat zou het makkelijk zijn geweest als het 

wild ook in rondjes had gelopen, dan hadden wij kunnen blijven staan 

om onze prooi eenvoudig te kunnen vangen. Maar ja, dan waren we 

weer geen hardlopers geworden. Van origine zijn we dus niet gewend 

om rondjes te lopen. Bij korte rondjes, bijvoorbeeld op de atletiekbaan, is 

de weerzin nog bij veel mensen te bespeuren. Wordt het rondje langer 

dan lijkt het alsof we onszelf aardig voor de gek kunnen houden. Na een uit-en-thuis trainingsrondje 

van 15km staan we met een voldaan gevoel 

onder de douche: “zo we zijn even goed bezig 

geweest”. Dat we niks zijn opgeschoten deert 

ons absoluut niet. Het lijkt wel alsof het 

verlengen van het rondje, dus in feite het 

vergroten van de onzinnige inspanning, juist 

tot meer voldoening leidt. Het ultieme 

moderne rondje is de moderne marathon: met 

uitzondering van enkele klassiekers is dit ruim 

42 km lopen om uiteindelijk zinloos  weer op 

het zelfde punt uit te komen. Of is de zin van 

het lopen van zulke rondjes dat we de tol 

betalen in de vorm van lichamelijk ongemak? 

Leidt deze zelfkastijding tot het wakker maken 

van de oermens in ons?    

Mijn eerste marathon liep ik bijna 2 jaar 

geleden: na 3.06.44 finishte ik in de marathon 

van Essen weer op dezelfde plek als waar ik 

was vertrokken. 

Afgelopen zondag heb ik de marathon van 

Berlijn gelopen, inmiddels mijn 5
e
 rondje van 42,195km. Vorig jaar was ik hier ook geweest, het zou 

dus mijn 2
e
 rondje Berlijn worden.  

Om het gevoel van het rondjes lopen compleet te maken leken de omstandigheden nagenoeg 

hetzelfde als vorig jaar. Ik had dezelfde gebrekkige voorbereiding als vorig jaar, de blessure was zelfs 

nog hetzelfde als vorig jaar, de verwachtingen waren hetzelfde als vorig jaar (ergens tussen de 2:59 

en 3:30), het weer op zaterdag was hetzelfde als vorig jaar net zoals het wandelingetje naar het 

startvak. Alles leek er op dat dit hetzelfde rondje zou worden. Vorig jaar was ik met 3:03 één uur 

langzamer dan Haile. Morgen zou hij er weer zijn en weer een gooi doen naar het wereldrecord. Zou 

ik weer één uur langzamer zijn? 

 In ieder geval zou ik starten met gemengde gevoelens, immers, sinds vorige jaar was er nog niks 

veranderd aan mijn blessure en wist ik mij nergens meer te verbeteren. De blessure zorgt voor 

stilstand. Ik heb geen zin in nog zo‟n jaar, nog zo‟n zelfde rondje. Daarom heb ik vooraf besloten dat 

dit mijn afscheidsrondje wordt: na dit rondje stop ik met  lopen tot ik weer fit ben.     
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Zondagmorgen loop ik met Astrid, Ester en Mike naar de start. Zoals op 

zaterdag voorspeld, is het ‟s nachts niet extreem afgekoeld en worden 

middag temperaturen verwacht van rond de 25 graden. Ik hoop dat het 

de eerste uren nog mee zal vallen met de temperatuur maar merk in het 

startvak al dat ik mijn sweater eigenlijk niet aan hoef te houden: het is 

nog koel, maar niet fris… Om negen uur valt het startschot, 16 seconden 

later ga ik over de startstreep, binnen 500m loop ik een paar meter door 

de zon. Direct voel ik dat het veel warmer is dan vorig jaar en dat het 

vast nog veel warmer zal worden. Direct vraag ik me af of ik me vooral in 

het begin moet sparen of dat ik juist in het begin nu het nog relatief koel 

is mijn winst moet pakken. Omdat binnen 2 km het zweet al van mijn kop 

gutst kies ik voor het eerste. Een behoudende strategie wat in mijn geval 

zo‟n 4:15 per kilometer betekent. Tot halverwege kan ik dit redelijk 

vasthouden en hoewel ik geconcentreerd loop om zoveel mogelijk 

schaduw te pakken kan ik ook nog genieten van 

al het spektakel langs het parkoers. Ook hier 

krijg ik het gevoel dat ik hetzelfde rondje loop als 

vorig jaar: veel enthousiaste mensen en bandjes 

zorgen voor een ongekende sfeer. Bij 25km 

begin ik me langzaam zorgen te maken, de 3 

uur grens raakt uit zicht nu ik de 22 min/5km 

grens bereik. Ik probeer me te verbeelden dat ik 

het verlies in de laatste 5km met een ultieme 

inspanning weer goed kan maken maar twijfel 

direct aan die gedachte. Op 30km kom ik door in 

2:09 en is het definitief over en sluiten voor een 

tijd onder de 3 uur. Bij 35km heb ik geen moraal 

meer om er überhaupt nog wat uit te persen en 

in „survival-modus‟ ga ik vanaf daar verder naar 

de finish. De laatste kilometers en het zicht op 

de Brandenburger Tor geven niet hetzelfde 

bevrijdende gevoel als vorig jaar. Op ervaring 

loop ik door en onderdruk de sterke drang om te 

gaan wandelen om mijn brandende voeten rust 

te gunnen. De laatste 300m zijn geweldig: de 

doorkomst door de Brandenburger Tor brengt 

me weer in een marathonarena die 

onbeschrijfelijk gaaf is.  

Ik wordt in de finish-trechter gezogen door een oorverdovend ritmisch applaus van duizenden 

enthousiaste supporters en ga alsnog met een grijns op mijn gezicht de streep over. Na  3uur 6 

minuten en 38 seconden ben ik weer op zo goed als dezelfde plek als ik was begonnen. Weer één uur 

na Haile: heb ik toch hetzelfde gedaan als vorig jaar. Na een rondje van 5 marathons in 2 jaar ben ik 

weer terug bij het begin, bij de tijd waarmee ik was begonnen: mijn eerste marathon liep ik in 3:06, 

mijn laatste marathon heb ik zojuist in nagenoeg dezelfde tijd afgesloten. De cirkel is rond, een bijna 

perfect rondje. Zinloos? Als je zo naar de tijden zou kijken, zou je als buitenstaander zeggen van wel. 

Als je zou kijken naar de tol van bloed, zweet en tranen die is betaald, zou je als buitenstaander 

zeggen van wel. Maar ik ben geen buitenstaander. Dit rondje van 5 marathons heb ik met volle 

overgave gelopen, ik ga tevreden onder de douche! Nu is het tijd om te stoppen,  voorlopig niet meer 

hardlopen. Eerst van mijn blessure afkomen, dan zien we wel verder. Wie weet ga ik daarna weer 

rennen en kom ik terug als baanatleet: lekker rondjes rennen… 
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De stille lefgozertjes   Fiona Marcus 

"Hij bijt niet hoor!" Als postbode hoor je dit bijna dagelijks. Nee, zolang je ze niet aan het schrikken 
maakt kan niemand je wat doen. Lieverdjes zijn het dan. Al kwispelend beschermen ze het huis van 
hun baasje. Kom je echter dichterbij dan schieten ze met 
de staart in de benen weg. Niet elke hond laat zich echter 
zomaar wegjagen. Deze volhouders zijn voor de postbode 
natuurlijk het ideale mikpunt. Zijn ze te raken met de post? 
Of ik een hondenhater ben? Natuurlijk niet! Maar soms 
moet je een spelletje spelen met de dieren. Daar worden ze 
speels van. 

Op de regenachtige dagen lijkt het wel alsof de honden 
meer binnen zijn dan buiten. Wat wel opvalt is dat de 
hoeveelheid hondenstront op de stoep met een duidelijke 
marge toeneemt. Zijn de baasjes op deze treurige dagen te 
lui om een zakje of schepje mee te nemen? Als je ze er op 
aanspreekt dan is het altijd "Ja, ze is een beetje uit haar doen. Normaal doet ze dat nooit. Normaal 
heb ik ook altijd een schepje bij me.". Ik laat me echter 'geen knollen voor citroenen verkopen' of zoals 
vroeger 'geen paardenkeutels voor vijgen in de hand stoppen'. 

Jaren geleden zag ik eens een hond met veel plezier een grote hoop paardenstront opeten. Het 
baasje stond met een bibber in zijn stem toe te kijken. Gatver, is dat mijn hond die dat doet? Wat een 
deugniet en wat is er nu zo lekker aan stront? Potverdorie, kom meteen hier Bruto! Natuurlijk liet Bruto 
zich niet wegjagen en hapte heerlijk door. Door het eten een goede aanvulling op de dagelijkse 
brokkenmaaltijd. Zolang het paard tenminste geen wormenkuur onder de leden heeft, want dan is het 
thuis dolle pret. Het dunne bruine goedje besmeurt je hele keuken, als je tenminste nog mazzel hebt. 

Bij het hardlopen in het bos omzeil ik beide partijen. Ik spring hoog over de paardenvijgen. Lukt het 
me niet om ze te ontwijken dan duurt het dagen alvorens de stront onder de schoenen is 
losgepeuterd. Niet mijn lievelingsklusje!! Ook omzeil ik op geconcentreerde wijze de honden. Zolang 
ze blaffen is er niets aan de hand. Blaffende honden blijven namelijk op afstand en bijten zo niet. 
Hetzelfde geldt voor mensen. Voor mensen die een hoop herrie maken hoef je niet bang te zijn. De 
stille lefgozertjes, daar moet je voor oppassen. Stille wateren hebben immers diepe gronden.  

Ooit at ik zelf eens gefrituurde sprinkhaan en zag ik een vriend smullen van hondenkoekjes. Ondanks 
de verwachtingen vooraf bleek het gewoon lekker te zijn. Puur mentaal dus een heikel punt. Zou dit 
ook met paardenstront zo werken? Ik durf wel wat, maar ik laat deze haute cuisine voor eenmaal 
achter voor eerstvolgende hardloper. Als tegenprestatie duik ik dan wel achter een boom en laat ik 
mijn afvalstoffen neerdalen. Mocht je op de Veluwe een schitterende en volgroeide boom aantreffen 
bedenk dan dat hier een hardloper hard voor gewerkt heeft... 

Helden van de 42 kilometer ISBN: 978 90 295 7180 7                       
Cors van den Brink 

Dit is een boek over de Nederlandse marathoncultuur. Zestien helden van de 
42 kilometer vertellen over hun eigen marathoncarrière en over de tijd – 
ergens tussen begin jaren zestig en heden – over de tijd waarin zij zelf de top 
bereikten. Ze waren of zijn Nederlands recordhouder, wonnen nationale 
Nederlandse titels of leverden de beste Nederlandse prestaties bij 
internationale toernooien. Hun verhalen, aangevuld met die van 
bondscoaches uit verschillende periodes, bieden een veelomvattende kijk op 
jarenlange harde trainingsarbeid en op de veranderende cultuur van de 
magische marathon.De marathonlopers die in dit boek geportretteerd 
worden: Aad Steylen, Cor Vriend, Roelof Veld, Gerard Nijboer, Marti ten Kate, Aart Stigter, Bert van 
Vlaanderen, Luc Krotwaar, Kamiel Maase, Claire Spauwen, Marja Wokke, Eefje van Wissen, Carla 
Beurskens, Nadja Wijenberg, Anne van Schuppen en Lornah Kiplagat. 
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Leen’s Siteshow       Leen Dekker 
 
Hierbij weer een drietal leuke & nuttige sites voor hardlopers.                                                                   
 
My Asics - http://www.myasics.nl/nl/home/personal.php 

 
Na registratie kun je je eigen persoonlijke pagina maken. Vervolgens kun je allerlei persoonlijke 
schema’s voor elk speciaal doel samenstellen, van 5 km tot de marathon. Vervolgens kun je van alle 
trainingen een logboek bijhouden en daarvan de statistieken analyseren. Na het bereiken van je doel 
kun je de gegevens ook exporteren naar Excel. De belangrijkste oefeningen worden heel goed 
weergegeven: rekoefening, krachtoefening, snelheidsoefening en conditie. Het weer en nieuws bieden 
de nodige extra informatie. 
 
www.loopwereld.nl 
Een prachtige uitgebreide site met WEDSTRIJDEN (agenda en aanmelden), TRAININGSWIJZER 
(blessurewijzer,rekwijzer & voedingswijzer), vragen aan PROFESSIONELS bijv. Wim Verhoorn, 
TRAININGSSCHEMA’S, LINKS NAAR ALLERLEI SITE’S, VERENIGINGEN, SPORTVERZORGERS. 
De homepage biedt veel nieuws, geeft de komende 15 wedstrijden in beeld. De site biedt ook een 
Trefpunt om contact te leggen met andere lopers. Via RSS kun je allerlei nieuwsfeeds naar allerlei 
externe (inter)nationale sportsites raadplegen.  
 

 
www.prorun.nl 
 
In de kolom hiernaast kun je zien welke onderwerpen op deze site allemaal 
geraadpleegd kunnen worden. Van sommige hoofdstukken is wel een nadeel 
dat je eerst moet inschrijven voor Pro Coach. Maar je kunt ook heel vrijblijvend 
allerlei schema’s aanmaken, daarna beslis je over het eventuele aankopen 
van allerlei persoonlijke schema’s. De reclame en links naar allerlei sites zijn 
verder niet storend en misleidend. Leuke en nuttige informatie bieden ook de 
hoofdstukken met marathontips en hardloopboeken. De hiernaast getoonde 
onderwerpen bieden de mogelijkheid om eindeloos te surfen en heel veel te 
leren over hardlopen. 
 
Ik klik nog even door en kom dan zomaar weer op het hoofdstuk van 
looptechiek, met voor mij allerlei nieuwe technieken, die uitgebreid aan bod 
komen.   

                        

http://www.myasics.nl/nl/home/personal.php
http://www.loopwereld.nl/
http://www.prorun.nl/
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Stoffige clubrecords    door Rinus Groen 

1609m Olaf Cox 4.30.20 1-7-1986 Zwolle 

2000m Olaf Cox 5.42.10 8-8-1986 Nijmegen 

 
Olaf Cox heeft dus twee oude clubrecords op twee 
incourante afstanden die al 23 jaar stand houden. 
Natuurlijk is de baan sowieso niet erg geliefd, hebben 
we geen jeugd (als je mannen van tussen de 20 en 
35 al zo gaat noemen) en is het zoeken naar een 
speld in de hooiberg voor een wedstrijd over deze 
afstand. 
 
Hoog tijd om eens via Google Olaf op te zoeken. Na 
15 minuten is het raak. Ik weet nu dat hij niet bepaald 
honkvast is qua werkgever en veel waardering krijgt 
voor wat hij doet wanneer hij ergens werkt. Zijn 06 
gebeld, voicemail ingesproken en een dag later een 
mail retour en het contact is gelegd. 
 
De hamvraag aan Olaf is wanneer je nou eens je 
kennis nu door te tijd zou kunnen overseinen naar de 
veel jongere Olaf die nog moet beginnen met lopen. 
Wat ontvangt hij dan? 
 
Olaf antwoord: “Veel beter mijn doelen en pieken 
plannen. Bv: 14:45 op de 5.000 lopen en daar het 
jaar omheen plannen. Ik liep te gretig van wedstrijd 
naar wedstrijd en vond alles leuk. Daar is op zich 
niets mis mee, maar je haalt er nooit uit wat erin zit. 
Geen idee wat ik in die 3 jaar echt had kunnen 
bereiken, maar wel weet ik zeker dat ik onder de 15 
had kunnen lopen op de 5.000. Heb gewoon te vaak 
op verkeerde momenten gesmeten met kracht en 
conditie. 
 
En oh ja: Dirk Bakker met z’n grote mond voor l*l 
zetten door hem op vele ronden te zetten in die 
sponsorloop in Nijkerk indertijd. Trainingspakken 
kopen die niet scheuren (zoals Newline). Hazen voor 
Frank Wiegman op een 5 of 10K (ik heb hem ooit 
laten zitten met een sub-15 plan op de 5K, I owe him 
one) Een eindsprint winnen van Rinus Groen (I keep 
dreaming…) Geen gifgroene-crossschoenen-die-
eigenlijk-2-maten-te-groot-zijn kopen van Jopie.   
Herman Rappoldt een abonnement voor het leven 
geven op papieren zakdoekjes voor tijdens het 
trainen  
 
Na die 32k trainingsloop samen met jou. Weet je het 
nog? We zouden effe 15 doen hoor ik je nog zeggen 
en ineens liepen we ergens ver voorbij Kootwijk. 
Doorlopen tot 42.195, ik had toch een marathon 
gelopen! Dit was een van mijn beste trainingslopen 
ooit. Ik had die middag vrij en zou beetje op tijd thuis 
zijn, maar dat liep (letterlijk) een beetje anders, want jij had met nog 3 weken te gaan voor een of 
andere marathon bedacht dat het wel gezellig zou zijn als je je langste training daarvoor niet alleen 
hoefde te lopen. Volgens mij hebben we die loop in 2 uur gedaan. Vandaar mijn gevoel al de hele rest 
van mijn leven dat ik die dag gewoon effe tussendoor een marathon had kunnen lopen… 
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Hardlopen of Joggen 2009  
  Cees Weeda  
 
Sinds enige weken heb ik de Fietssport weer 
vervangen door de Loopsport. Het zijn beide 
sporten waaraan ik plezier beleef. En dan wordt het 
ook tijd om een stukje te schrijven voor de Spurt 
ook al was dit op verzoek. 
 
Hoe kom ik nu op het onderwerp van dit artikel. 
Eén van de mannen waar ik regelmatig mee loop 
zei mij dat hij zondags had gejogd en niet zomaar 
een half uurtje want dat denk ik altijd bij joggen en 
joggers, maar zelfs 1 uur en 3 kwartier.  
Een uur en 3 kwartier dit is toch niet een looptijd 
voor joggers. 
Zelf ga ik zondagmorgen regelmatig met wat 
bekenden hardlopen en dat zijn afstanden van 
maximaal 5 kwartier en bij uitzondering, als we 
verkeerd hebben gelopen, 6 kwartier. 
Maar wat is nu het verschil tussen een jogger die 
zeg 12 km per uur loopt en een hardloper, die traint 
voor een marathon en slechts 10 tot 11 km per uur 
loopt.  
 
Even googelen wat het verschil tussen joggen en 
hardlopen is en wat dacht je? Natuurlijk ben ik niet 
de enige, op www.meetingpoint.nl vond ik iemand 
die zich hetzelfde afvroeg en Bert ?? gaf als antwoord: 
Een gedreven loper zal nooit het woord joggen (of erger: trimmen) gebruiken. 
Als je als ervaren hardloper een langzame duurloop doet, dan ben je nog steeds aan het hardlopen 
ook al is het echt langzaam. 
 
Een jogger is meer iemand die zomaar een stukje gaat lopen omdat beweging goed voor hem is. 
Een hardloper heeft hogere doelen. Tijden neerzetten en je verdiepen in trainingsmethoden. 
 
Dit zegt toch genoeg. Ik zal degene (een notoire hardloper) die met mij over joggen heeft gesproken 
erop aanspreken dat hij dit woord nooit meer mag gebruiken als hij het over zichzelf of anderen heeft 
die, wel of niet lid van een atletiekvereniging, zeker betere tijden neerzet dan de gemiddelde jogger. 
 

Wat valt er te lachen?  
 
Het wereldkampioenschap veteranen levert ook leuke plaatjes op van hele oude mannen die hun 
leeftijd negeren en gewoon dingen doen die normale mensen raar vinden. Deze normale mensen 
vinden daarentegen een tietenrace wel heel gewoon. Rare mensen, die normale mensen. 

http://www.meetingpoint.nl/
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Ik ren in het bos  
En maak grote stappen  
Gooi de stress van me af  
Niemand die dit gevoel kan kappen  
 
Een rondje is niet genoeg  
Dus ik ren er nog een paar  
Ik ren gewoon door  
Ook al voelen mijn benen nog zo zwaar  
 
Mijn kuiten doen pijn  
Maar toch zet ik door  
Ik blijf stevig rennen  
Met een leuk muziekje in mijn oor  
 
Ik ren het bos weer uit  
En trek nog een laatste sprint  
Ik voel me zo opgelucht  
Ben zo vrij als een kind  
 
Ik ren zo hard ik kan  
Zodat ik de longen uit mijn lichaam 
zucht  
Wat voel ik me toch fijn  
Hier in de buitenlucht  
 
Tot slot even een rustige pas  
Kijk tevreden om me heen  
Als ik morgenochtend wakker word  
Dan ga ik weer meteen  
 

Fiona dicht niet alleen gaatjes 

Ledenmutaties 

34 Nieuwe leden 

Arline Meijer, Bart Jongman, Ellen Pruijt, Priscella van Hemel, Linda van Lambalgen, Jan van Mourik, 

Patricia Veldhuis, Edith Sprikkelman, Johan Mulder, Ashley van de Leemkolk, Adri Derickx, Tim 

Vermeulen, Eliza Bonder, Joke van Aalderen, Eline van Wendel de Joode, Jan de Weerd, Margreet 

Ekelmans, Marian Groot, Erica Schut, Marieke Gorkink, Linda Siebelink, Hennie Weekhout, Reinder 

Bonhof, Marjan Denkers, Hans Wichers Schreurs, Grinette Seine, Lydia Telnekes, Liz Millenaar, 

Liesbeth Hammer, Irma Kleverwal, Gerrit Beuker, Tonny Uppelschoten, Bouke de Vries. 

36 Bedankjes 

Warren Bakker, Gea Boer, Rico Huijsmans, Henri Wilkes, John Dingelstad, Astrid Aleman, Siebren 

Groothuis, Janine Herweijer, Kees Kremer, Marco van Wijk, Monique Laar, Robert Bos, Marcelline 

Scheps, Michel Schatorje, Wilma van Loenen- de Brouwer, Nathalie Knops, Ans Kortstee, Astrid de 

Vries, Marijke Hartman, Arja Broenland, Marian Klein Leugenmors, Bernadette Nijhuis, Annelies 

Nieuwenkamp, Anja Tijmense, Hub Orbons, Hans Kers, Richard Berends, Marianne ten Kleij, Melanie 

Bonhof, Huib Schroder, Annekarlijn de Rijcke, Frea Woltjes, Ben Diks, Anja Tijmense, Marijke 

Hartman, Marian Klein Leugenmors. 
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Uit de oude doos: Knokken tegen jezelf  Rinus Groen 

 

Op bovenstaande foto loopt Ep Winterman (nummer 490 voor wie hem niet kent en ja, de vader van) 

tijdens de 20km van Alphen aan den Rijn tegen twee leden van de Nederlandse popgroep The Shoes 

die in 1970 een hit hadden met Osaka (aanrader op YOUTUBE.COM). Jan (de liedjesschrijver van de 

groep) en Henk Versteegen lopen met nr 584 en 585, maar vraag me niet wie wie is. Google leerde 

me trouwens ook dat er Shoes zijn met de naam Osaka van Mizuno, maar dit terzijde. 

Hoe zou dat nu zijn? Je loopt je uit je naad en er loopt er maar één te plakken en je raakt hem niet 

kwijt. In de bocht kijk je even stiekem achterom en verdomt je kijkt in je eigen gezicht. De hele 

trukendoos  kan bij het grof vuil, want hoe los je je zelf? Bij elke zet weet je al de tegenzet die gaat 

komen.  

Hoe gaat dit aflopen, wat een spanning. Gewoon, 2 vechten om een been en de derde gaat er mee 

heen. Ep wint van de beide broers Verstegen. Stom natuurlijk, twee weten immers meer dan één en 

samen sta je sterk. In uitslagen.nl krijg ik geen hits meer wanneer ik hun naam in tik en de tijd van de 

pophits is ook lang passé. Ep Winterman liep op 10/10 2009 nog de 10km bij de Loenermarktloop. 



I 

            Ere wie ere toekomt! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

Professor Dr. E. Sterken,  Decaan 

van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

aan de Rijksuniversiteit Groningen.  
Bij ons beter bekend als Elmer Sterken, hardloper. 
Elmer, die jarenlang lid is geweest van Veluwe, is de 
bedenker van de geniale formule die gelopen 
hardlooptijden naar leeftijd en geslacht corrigeert. 
Deze  formule wordt door Veluwe al jarenlang bij de 
clubkampioenschappen met veel succes toegepast. 
In september dit jaar nam ik contact met Elmer op om 
hem te vragen hoe hij tot deze formule is gekomen. 
Bij zijn snelle reactie zat als bijlage van 13 bladzijden 
zijn Engelstalige artikel “From the cradle to the grave: 
How fast can we run?”.  
Helaas een beetje teveel om in het clubblad te 
plaatsen maar voor wie het lezen wil stuur ik het 
artikel met alle plezier door.  
Elmer liet me weten dat hij in 1991 te gast was aan 
het Economics Department van Yale University. Daar 
hield een collega een seminar over “How old men do 
slow down”. Elmer vertelde verder “Ik vond het een 
fascinerende presentatie, zowel door de 
begeestering over het hardlopen als door de 
gebruikte statistische techniek. Jaren later kwam ik 
een dataset tegen met Amerikaanse records per 
leeftijd en per geslacht van 5km tot en met 50 mile. 
Dat was het vertrekpunt om zelf iets te doen, 
waarvan het eindproduct in mijn artikel in de Journal 
of Sports Sciences staat. Ik moet eerlijk bekennen 
dat ik over dit artikel het meest gecorrespondeerd 
heb in mijn hele professionele academische leven. 
Vanuit de hele wereld krijg ik reacties, het meest van 
atletiekclubs die het gebruiken om wedstrijden te 
corrigeren voor leeftijd en geslacht.  
Ik kan me herinneren dat ik destijds de data ook 
gebruikt heb om de clubcompetitie van AV Veluwe te 
ondersteunen.  
De reactie van Ton Oudenhuijsen herinner ik me ook 
nog: een fantastische grap (ik spreek Ton met een 
zekere regelmaat in de late uurtjes in een 
willekeurige trein in Nederland). Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik door tijdgebrek zelfs m’n eigen 
correctiefactoren niet meer kan bijhouden: ik baal 
daar wel van! 
 
Hartelijke groet,  Elmer”. 
 

“De Tonio -factor” van Ton Oudenhuijsen  
             (Spurt maart 2002) 
Ton (onze ex-voorzitter) had in de loop der jaren 
wat overgewicht opgebouwd en bedacht toen voor 
de grap dat Veluwe niet alleen de formule van 
Elmer die gebaseerd was op leeftijd en geslacht 
moest toepassen maar ook zou moeten corrigeren 
op lengte en gewicht. 
Deze Tonio-factor corrigeert de voordelen van te 
weinig gewicht en de nadelen van teveel gewicht. 
“Als ik morgen een dag ouder ben voel ik daar niets 
van bij de training maar als ik morgen echter een 
kilo zwaarder ben voel ik dat wel degelijk. 
Elke kilo die we mee moeten sjouwen kost energie. 
Nu hebben de meesten van ons een paar 
onbruikbare kilo’s bij zich. De één wat meer dan de 
ander en daar zit dus die ongelijkheid in, die ons 
ervan weerhoudt om geleverde loopprestaties 
zuiver te beoordelen”.  
Vergeefs klopte Ton bij Elmer aan om zijn versie  
wetenschappelijk te laten onderbouwen. ☺ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ik wil Elmer vanaf deze plek bedanken voor zijn  
ijzer(Elmer)sterke formule en doop deze correctie-
factor vanaf 2010 de Sterkenfactor!  Want dankzij 
Elmer eindig ik ieder jaar hoog in de ranglijst van 
ons clubkampioenschap. 

                                                                Nelleke 
 

 
Op de pagina hiernaast een foto van Hilly Panjer 
en Tonnie Stouten die dankzij de Sterkenfactor van 
Elmer en door hun ijzersterke lopen afgelopen 3 
oktober onze kersverse clubkampioenen zijn 
geworden.  
                              ���� 

 

 
Ton(io) anno 2009 
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                   Wendy Detert    3.41.53 

        
 

                   
   Martin van Felius                       Nils van Elzelingen  

          3.14.15                                         2.58.11 

 

 
                                Hilly en Tonnie 
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34e jaargang nr 4 
December 2009 
 
De Spurt staat open voor iedereen 
die lid is van AV Veluwe en iets 
over onze sport wil melden. Ook 
foto’s en/of illustraties zijn welkom. 
Bij niet plaatsen of wijzigen van je 
artikel zal behalve bij spelling- en/of 
grammaticale fouten altijd door de 
redactie met de schrijver worden 
overlegd. 
  
De volgende Spurt verschijnt  
december 2009. 
Sluitingsdatum kopij 
15 november 2009. 
Graag digitaal aanleveren 
zonder opmaak! 
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