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Van de voorzitter   Rene van Vliet 
 
Het moest er nu eindelijk maar eens van komen. Ik had 
het mezelf al beloofd bij mijn 50e verjaardag. Maar er 
kwam toen iets tussen en in de jaren daarna raakte het 
op de achtergrond. Nu het hardlopen bij mij echt op een 
laag pitje is komen te staan was het een kwestie van nu 
of nooit. Kon ik mezelf nog een keertje oppoken om nog 
eenmaal die 42.195 meter te voltooien? Ik had een stuk 
of tien marathons gelopen met wisselend succes. Maar 
dat was toch al een aardig tijdje geleden. Maar zoals 
gezegd: ik had nog nooit bij de start aan de Coolsingel 
gestaan. Terwijl ik wel een Feyenoord supporter ben. 
Dus sprak ik mezelf eens streng toe, overlegde met de 
familie en zocht hulp bij de loopvriendjes: René staat dit 
jaar aan de start van de hele marathon in Rotjeknor. Er 
werd dus een schema gemaakt en er werd getraind. 
Oef, dat viel niet mee met een lichaam dat zo 
langzamerhand heerlijk rond en roestig was geworden. 
Maar goed, beloofd is beloofd. Dus ging de ijsmuts op 
tijdens de ijskoude winter van 2012/2013. 
 
Zo stond ik 14 april inderdaad aan de start bij de Coolsingel. Met Lee "You'll never walk alone "Towers 
en verrassend veel AV Veluweleden. Streeftijd was een ambitieuze 3.30. Waarschijnlijk onhaalbaar, 
maar een mens moet toch wat. Doorkomst halverwege in 1.44, dus alles was nog mogelijk. Daarna 
zeker 5 keer de man met de hamer de hand geschud. En ik niet alleen. Iedereen om mij heen deed 
hetzelfde! Dus kon ik ook niet achterblijven.......wandelen, drinken, afkoelen, joggen en weer van 
voren af aan. Maar toch net binnen de 4 uur over de finish. Dus kan de marathon van Rotterdam van 
2013 op mijn lijstje bijgeschreven worden. Je wordt ouder papa geef het maar toe. Nu zink ik voldaan 
in de zachte kussens en vertel heel af en toe van vroeger toen papa/opa nog hardliep. Maar alleen als 
ze er naar vragen. 

 
Veel leesplezier!  

Inhoud: 
03. Voorwoord voorzitter 
04. Van de redacteur 
05. Malta 
06 en 07. Rotterdam 
08. Zweefmoment 1 

09 en 10. 10km in 40 minuten 
11. Roland Besselink op EK 
12 en 13.  Notulen  jaarvergadering  
15. Zweefmoment  2 
17. Snowpatrol 18. Groen versus Poen 

19. Ledenmutaties 
21 en 22  Loop4Daagse 
23 en 24. Kennisma- 
kingsestafette 
25. Wedstrijden AVV 
27 t/m 28. Enschede 
29. Duurlopers  
30. Colofon 
02, 08, 14, 20, 26 en 
31. Sponsors 
 
De eerste baan trim loop 
van de Veluwe was goed 
bezocht. Links de start 
van de Coopertest. 
Rechts boven de 
voorzitter en redacteur 
die wegzweven na het 
startschot van Hans van 
Driel.  
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De Landrover ½ Malta Marathon 2013    Ron de Kluizenaar 

Onlangs ontving ik van m’n loopmaatje Arjan een uitnodiging mee te gaan naar Malta voor het lopen 

van een ½ marathon. Dacht eerst dat zoiets alleen weggelegd is voor topsporters en erg duur zou zijn. 

Helemaal niet!, tijden boven de 2,5 uur zijn hier heel acceptabel en het vliegen naar dit eiland is echt 

goedkoop. We konden slapen bij Koen, de zoon van Arjan. 

Zaterdagochtend vertrokken vanuit Eindhoven bij minus 4.   3 Uur later op Malta, 17 plus, dat went 

snel. Parcours verkend, in de binnenstad van Sliema een enorm bord spaghetti  Bolognese gegeten 

en vroeg naar bed.  Zondag (24-02) bijtijds op, de bus in en afgezet in Medina, een stad uit  800, een 

mooier startpunt kun je niet bedenken en start om 9.20 uur.  2500 Man aan de start waarvan 1000 

niet-Maltezers.   In de bus had ik een gesprek met  iemand uit Honduras, hoe sport toch mensen van 

de hele wereld bij elkaar brengt. 

 

We liepen met z’n drieën, Arjan en Koen Kiers en Ron  (Koen hebben we tijdelijk lid van onze club 

gemaakt). Vliegende start, door en om de stad Medina, daarna door het Maltezer platteland naar 

Sliema, waar de finish was.  De afspraak was bij elkaar te blijven.  Dit lukte aardig de eerste 15 km 

maar toen kreeg het jeugdig enthousiasme van Koen de overhand en verdween hij uit zicht. Arjan had 

het zwaar vanwege  een week lang darmstoornis, dus ook wij namen afscheid op dit punt. 

De verzorging was perfect (en dat is geen gewoonte op Malta), water in flessen, sportdrank in kleine 

flessen, sponsposten en sinaasappelpartjes  voor onderweg.   Politie, padvinders en ambtenaren, 

alles was deze dag ingezet.   Veel muziek langs de kant, onder andere  fanfare, hardcore, steelband 

en klesmer, een 20-tal bij elkaar.  En veel Maltezer dames die (zo vonden Arjan en ik) onevenredig 

veel aandacht aan Koen gaven.   

Onze uiteindelijke tijden waren: Koen 1.50.46, Arjan 2.02.59 en Ron 1.53.19.  Stonden we wel van te 

kijken, Koen had nog niet verder getraind dan 10 kilometer. 

  Vanaf deze plek nogmaals:  Arjan en Koen bedankt , volgend jaar weer? 
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Via Zeeland naar Rotterdam 
 
Na met een aantal Veluwse maatjes de 
zwaarste Marathon van Nederland in 
Zeeland te hebben gelopen en daar een 
mooie avond in de plaatselijke kroeg te 
hebben gehad werd er een drastisch besluit 
genomen. Het moest anders dan die dag in 
Zoutelande. Dick, Mynko en Ronald gingen 
behoorlijk kapot en Mynko moest zelfs 
uitstappen in Domburg(toepasselijk) na een 
hele snelle start. Broer Marcel liep als enige 
degelijk. Daar in Zeeland werd het plan 
gesmeed, Rotterdam moest het worden! Een 
snelle marathon, ze hebben daar een goede 
Voetbalclub en er was kans dat we nog op 
Tv kwamen ook. De film de marathon was daar immers opgenomen. 
 
Als voorbereiding werd er eerst een avond gepland met de Zeelandgroep om lekker uit te gaan eten 
en tips te delen. Elbert Voogt onze ervaren man ging ook mee om de boel op de rit te krijgen voor 
Rotterdam, hij had immers 2.26 achter zijn naam staan. Dat leek ons wel wat. Ook ging Frank de 
Graeff mee, mochten we er rekenkundig niet uitkomen. Ook de dames waren present, want zij 
moesten ons immers verzorgen. Broer Marcel had andere verplichtingen maar zou ook zijn eigen 
verstandige plan trekken. Ook was hij bang dat Esther zou schrikken wanneer ze van onze onstuimige 
plannen zou horen, zij moest immers ook in Rotterdam starten op haar 2

de
 marathon. 

 
Na een avondje Dante en de film de Marathon waren de plannen klaar, een schema van Henk Liefers 
erbij en gaan met die voorbereiding. Trainen met elkaar, zonder elkaar, te hard, te gek en ten slotte 
was het te koud in de voorbereiding. Liters vocht(gerste) werden er  gedronken en dozen vol Finale's 
werden er bij Runnersworld weggesleept. Wat nou crisis, alles voor de marathon was het thema. 
 
Ook werden er wedstrijden gelopen, Dick niet want die moest na tussen door ook even Apeldoorn te 
hebben gelopen ook nog even uitrusten en hout kleuven. Mynko, Ronald en Esther gingen tussen 
door nog even de 30 van Vorden lopen als voorbereiding en dat ging top daar op die kasseien. Marcel 
liet zich nog even opereren aan zijn hartkwaal en Frank liep na zijn zeer zware niet te onderschatten 
griep nog even de 30 van Tilburg. 
 
Zo naderden wij Rotterdam en hoorden dat er veel Veluwenaren liep, Tonnie Stouten, Mark 
Westerhof, Gerald van den Berg en voorzitter Rene van Vliet waren enkele bekenden en concurrenten 
in de strijd op de Coolsingel. 
 
In de laatste lange duurloop ging Ronald nog even op zijn plaat en werd het spannend of de start 
gehaald zou worden, Maar vriendje Seran kreeg hem weer aan de praat.  Dick ging prima, Mynko top, 
Marcel degelijk, Frank niet te pijlen en Esther voelde zich buiten de zenuwen prima. In de speculaties 
vooraf werd duidelijk dat Tonnie de beste loper zou zijn met kort daarachter Mark en Ronald, Dick zou 
daar achter zitten en Frank en Mynko zouden een harde strijd moeten voeren over wie na de 
marathon het hoogste woord mocht hebben. Marcel en Rene liepen hem gewoon op ervaring. 
Tenslotte Esther had niet te verliezen en wou gewoon mooi finishen want die schoonzus is een taaie. 
 
14 April 2013 was de grote dag, we hadden er zo na toegeleefd en getraind, dus dit moest en zou 
hem worden. Na in de voorbereiding telkens verkleumd thuis te komen, hadden we al gekscherend 
gezegd, het zal in Rotterdam wel warm zijn! Dat klopte dus dat was een tegenvaller, maar goed niet 
klagen d'r an. De auto indeling werd gemaakt. Auto 1- Mynko, Dick, Ronald en de dames. Auto2 
Marcel, Esther en Mark. Auto 3- Frank en zijn begeleider Ruud van der Wal. Ook was er auto4 die 
achter Auto1 aanreed met eenzame bestuurder Rene, foutje in de planning.  Let wel iedere auto voor 
zich want je had een losbandige auto, een serieuze auto, een hele serieuze auto en een eenzame 
auto. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=178852715601137&set=a.110071069145969.19132.100004292289106&type=1&relevant_count=1
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Voor de wedstrijd werd er samen even een bakkie gedaan bij het Shell station op de Coolsingel, de 
spanning liep op en daar zonderde ik mij af en liep alleen terug naar de kleedkamer om mij voor te 
bereiden op mijn wedstrijd. 
 
Na me goed ingesmeerd te hebben met mijn zalfjes en de laatste Finale naar binnen gewerkt te 
hebben dribbelde ik naar startvak B en daar zag ik mijn directe Veluwe concurrent Mark die ook snode 
plannen had. Tonnie was in geen velden of wegen te bekennen. De anderen waren hun  eigen weg 
gegaan en stonden in vak C. In het vak kwam in ook Ralph Apeldoorn tegen en na met hem 
gebabbeld te hebben klonk al gauw de Never walk alone van Lee Towers, maar ik had al eerder in de 
gaten dat ik vandaag niet alleen liep maar dat ter zijde. Vooraf had ik een tijd van 2.36 in gedachten 
en dat zou moeten kunnen, mits ik geen tegenslagen zou hebben. 
 
Het startschot klonk en ik kwam al snel in een mooi groepje met Mark en we besloten bij elkaar te 
blijven. Na verloop van tijd kwamen we in een groep met twee hazen die liepen op 2.38. Het was de 
groep van Stefanie Bouma, na snel schakelen besloot ik ook op 2.38 te gaan lopen en proberen onder 
de 2.40 te eindigen want dat was altijd mijn wens geweest. Ook de omstandigheden met de 
temperatuur speelden mee want goede benen had ik niet echt, ook was ik licht misselijk. Na een km of 
8 kwamen we Tonnie tegen en die liep wel heel hard, een groep of 3 voor ons. Mark en ik waren van 
mening dat hij in de groep 2.30 liep, als dat maar goed gaat stelden we. 
 
Na een km of 19 raakte ik Mark kwijt, hij viel van de groep af na een lichte versnelling bij een 
verzorgingspost. Die komt wel terug dacht ik want die Mark weet deksels goed wat ie doet, hij is 
immers een echte specialist. Bij 21.1km  kwam ik door in 1.18.45 wat 1.37.30 zou betekenen mocht ik 
het volhouden. Het ging prima tot 30 km waar het echt warm werd en de groep uit elkaar viel, ik bleef 
over van een groep van 20 en baalde omdat het nog vroeg in de wedstrijd was. Op 31  km kwam een 
frisse Ralph mij voorbij en ik probeerde in zijn kielzog mee te gaan. Het gat bleef 20 meter en ik 
knokte om hem bij te halen. Op 38 km zat hij er door heen en passeerde ik hem en keek naar de klok 
en zag dat ik nog binnen de 2.40 kon finishen want we hadden wel iets verloren in het Kralingse bos. 
Op 39 km schreeuwde een langs de kant staande Ruud Kok dat het goed ging en ik door moest 
rammen en even daarna kwam ik Marcel tegen en die schreeuwde ook iets positiefs. Dat heb je dan 
net nodig want er zat nog een versnelling in op 40 net toen ik Dik Musch ook nog zag staan. 
 
Toen ik de Coolsingel opdraaide kwam de euforie want ik finishte onder de 2.40 en was zielsgelukkig, 
eindelijk een topmarathon onder de 2.40….en dat met aanmoedigingen van Barbara, Connie en 
Laura. Ook de blonde Amsterdamse Ashley en Iris stonden te schreeuwen en nog veel meer 
bekenden die ik niet allemaal kan opnoemen. Allemaal bedankt en top dat jullie er waren, het heeft 
zeker geholpen. 
 
Achteraf gezien bleken Frank de Graeff met zijn 3.06 en ik met mijn 2.39 spekkopers en ook Marcel 
liep een degelijke marathon zoals gewoonlijk, Mark daarentegen had gegokt en verloren zoals hij zelf 
concludeerde,  Esther en Rene waren iets minder tevreden maar met deze omstandigheden en het 

toch uitlopen moet je gewoon genieten. Dan Mynko 
die goed kapot ging maar doorzette tot op de streep 
liet zien dat je ook met een mindere dag op karakter 
van je marathon kunt genieten, zij het dan na de 
finish onder genot van. Ook Dick had zijn dag niet 
maar met een sixpack onder je oksel kun je ook een 
plesante marathon lopen. Tenslotte Tonnie moest 
stoppen na 16 km met een spierscheuring , balen. 
Er finishten nog veel meer Veluwe atleten, teveel om 
op te noemen.  
 
Mannen en dames bedankt voor deze voor mij 
onvergetelijke dag en tot een volgende keer, wellicht 
13 oktober in Keulen…….Zeeland bedankt. 

 

 

 

 



8 
 

Zweefmoment   Cees Weeda 

Op NU.NL las ik het volgende: 

Leigh Howard gaat vrijdag niet meer van start in de zevende etappe van de Giro d'Italia. De 23-jarige 

Australiër van Orica-GreenEdge heeft donderdag tijdens de massale valpartij in de zesde etappe zijn 

sleutelbeen gebroken. 

Zondag 5 mei jl. overkwam mij hetzelfde (al was dit niet echt massaal) en nu is het twee weken later 

en heb ik niet het gevoel dat er veel vooruitgang is. Ja, ik durf wat meer te bewegen maar de pijn is er 

niet minder om, hoewel ik heb ook nog 3 gebroken ribben en dat is zeker geen lolletje. 

Om vast te stellen wat er gebroken was werd in het Gelre ziekenhuis enkele röntgenfoto’s gemaakt en 

mocht ik enkele dagen ter observatie blijven. De warme belangstelling was enorm uit de sportwereld, 

waarvoor mijn dank. 

Mijn racefiets is er ook niet geheel zonder kleerscheuren afgekomen, ik vroeg de dealer of ik de fiets 

kon laten controleren op eventuele, voor mij verborgen, breuken. Hij antwoordde dat dit mogelijk is en 

als hij er niet zeker van is de fiets voor een röntgencontrole naar de importeur gaat. 

Ik ben er zeker van dat mijn breuken weer herstellen, maar als de fiets een breuk heeft zal mijn 

portemonnee dit moeten herstellen. 
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Ramon en 10 kilometer in 40 minuten  Ramon Lentink 

In de vorige editie van de Spurt hebben jullie kunnen lezen dat 10 km in 40 minuten mijn grote doel is 

sinds ik in 2009 bij AV Veluwe ben gaan trainen. Het tempo van 15 km/u sprak tot mijn verbeelding! 

Afgelopen 10 maart tijdens de City Pier City loop (CPC) is dit eindelijk gelukt: ik was binnen in 39:33! 

Er stond een stevige wind in Den Haag en het was redelijk koud. Dat zorgde ervoor dat de 

verwachting minder hoog gespannen waren, en dat was waarschijnlijk de sleutel waarom het deze 

keer wel goed lukte. 

Wedstrijden over 10 kilometer hebben vaker op mijn programma gestaan dan andere afstanden. Juist 

omdat ik vorige zomer goed in vorm was, hinkte ik veel op 2 gedachten: wil ik “gewoon”  onder de 40 

minuten lopen, of meteen een lage 39-er? Tijdens de Singelloop maakte ik de verkeerde keuze en 

kreeg ik de deksel op mijn neus met 40:06. 

Vorig jaar had ik 3 pogingen voor deze 40 minuten ingepland: de Singelloop, de Runnersworldloop en 

nog een loopje waarvan ik de naam ben vergeten. Het verhaal van de Singelloop staat hierboven kort, 

en wat uitgebreider in de vorige Spurt. Over de Runnersworldloop van vorig jaar kunnen we kort zijn: 

daar was het veel te warm om een toptijd te lopen, al heb ik het tegen beter weten in wel geprobeerd. 

Het wedstrijdje waarvan ik de naam ben vergeten was iets anders: die dag was onze koelkast kapot 

gegaan en kwam een vriend een nieuwe installeren. Tsja, toen kon ik het niet over mijn hart verkrijgen 

om halverwege te zeggen: “Succes kerel, ik ga lekker hardlopen”. Die optie heb ik dus gemist. 

Intermezzo 1: Reactie op Wannabe 20’ers 
In de vorige Spurt stond ook een interessant stuk van Gert-Jan Liefers. Hij schreef daar dat hij zich 

niet meer kon meten met tijden uit zijn topsportcarrière en niet kan meten met de top van de Masters. 

Dat is natuurlijk niet vreemd, maar het grappige is dat de manier hoe hij er mee omgaat ook een 

theoretische basis heeft die komt uit de wereld van optimalisatie. Dat is mijn vakgebied, dus daar weet 

ik het nodige van. 

De twee opties om toch glansrijk de vergelijking met je vroegere, snellere zelf of met snellere atleten 

te doorstaan zijn: 

1. Kies een andere doelfunctie, in dit geval de prestatie per kilo lichaamsgewicht in plaats van de 

prestatie alleen (de kale tijd). Bij ons clubkampioenschap wordt je prestatie bijvoorbeeld 

vermenigvuldigd met een factor afhankelijk van geslacht en leeftijd. Dit is dus een serieus 

voorbeeld. 

2. Sluit de snellere opponent uit door  een regel op te stellen waaraan je moet voldoen (en daar 

eventueel een rustgevende verklaring voor te verzinnen). Dit is het geval wanneer je alleen 

kijkt naar M35-39. De oude toptijd is dan onvergelijkbaar met huidige tijden omdat Gert-Jan 

toen te jong was voor deze categorie. 

Natuurlijk heeft optimalisatie ontzettend veel serieuze en waardevolle toepassingen (echt!). Maar het 

is ook leuk om het af en toe in het dagelijks leven op een grappige manier terug te zien komen. 

Je kunt ontzettend veel aanpassingen doen in (combinaties van) beide opties om zelf als winnaar uit 

de strijd te komen. Zo ben ik regelmatig de snelste loper waarvan de eerste twee letters van de 

voornaam “RA” zijn! 

========== 

Omdat ik ook behoorlijk competitief ingesteld ben, had ik tijdens de City-Pier-City loop 3 wedstrijdjes 

ineen: ik wilde mijn PR (40:06) verbeteren, onder de 40 minuten duiken, en 5 minuten sneller lopen 
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dan een collega. De collega in kwestie is sinds begin vorig jaar aan het hardlopen en liep 42:52. Eén 

wedstrijdje verloren, en dat was voor mij de minst belangrijke. 

De weg naar deze 39-er is eigenlijk begonnen met de stelling dat je eerst een snelle 5 km moet 

kunnen lopen voordat je een snelle 10 kunt lopen. De eerste mijlpaal daarin was de Runnersworldloop 

in augustus 2010. Met Frank de Graeff als haas lukte het voor het eerst om onder de 20:00 minuten te 

lopen, 19:34 om precies te zijn. Een lekker gevoel, maar nu dus nog 2 keer zo lang volhouden! 

Het vertrouwen dat ik dat kon kwam vooral tijdens het Oostends Loopcriterium “Rond de nieuwe 

Koerswijk” op een woensdag tijdens mijn vakantie. De zondag ervoor had ik nog een stevige duurloop 

gedaan van 18,9 km in 90 minuten. Over 9,15 kilometer liep ik 36:02, dat is zo’n 15,2 km/u. Met iets 

meer rust in de voorbereiding zou ik dat nog wel een kilometertje volhouden was mijn gevoel. 

Overigens is het hartstikke leuk om eens een wedstrijdje in het buitenland te lopen. In België viel me 

op dat de sport behoorlijk leeft: voor mijn gevoel was deze loop vergelijkbaar met de 

Runnersworldloop. Er kwamen echter 2x zoveel mensen op af, en de eerste 15 liepen allemaal harder 

dan 3:45/km, ofwel 16 km/uur. Ook de gebruiken waren leuk: er was een tombola waar ik met mijn 

startnummer één of ander prul zaklantaarntje gewonnen had en de startnummers zijn van plastic en 

worden hergebruikt. “Den Ollander” heeft de borg betaald en het relikwie als aandenken 

meegenomen! 

Intermezzo 2: Andere wedstrijdjes het laatste kwartaal 
Begin 2013 liep ik met mijn werk de minimarathon en was het de bedoeling om met 3x1:20 het 

teamklassement te winnen.  We liepen met z’n vieren, waarbij eentje “voor spek en bonen”. Met z’n 

drieën kwamen we op 3:57:09, en zelf liep ik 1:17:27. Dat betekende eindelijk onder de 1:20 en 2:40 

onder mijn PR van het jaar ervoor! Helaas was er een team wat sneller liep, waardoor wij met de 

tweede plaats genoegen moesten nemen. Over mijn wedstrijd was ik tevreden, goed opgebouwd en 

goed in groepjes gelopen. 

Op Koninginnenacht liep ik in Twello 5 kilometer in 19:05. Dat is 17 seconden sneller dan mijn PR. Er 

was veel Veluws Blauw te bewonderen op de 5 en 10 kilometer, onder andere onze sterkhouders 

Cees Weeda, Jan Hollak en Rinus Groen. Helaas waren de wedstrijden rommelig georganiseerd: we 

begonnen te laat en doordat de stroom uitviel zakte de boog bij de finish in en waren er achteraf geen 

uitslagen geregistreerd. De opbouw van mijn loop was hier minder. De eerste km ging veel te snel: de 

eerste kilometer liep ik in 3:37, terwijl de bedoeling 3:48 was. Daarna liepen de tijden op tot 3:57/km 

om in de laatste kilometer te eindigen met 3:51. 

Het is een lekker gevoel dat er nog stevige happen van de diverse PR’s af gaan. Dat geeft me 

vertrouwen dat mijn top nog niet in zicht is! 

========== 

Op een maandag na de CPC bood Maurice aan om voor mij een 

medaille als mal te graveren. Hij had nog een nabestelling, en 

moest daarvoor zijn laser instellen. Hiernaast zien jullie het 

resultaat. Hartstikke leuk en attent van Maurice natuurlijk! 

De grote vraag is natuurlijk wat het volgende doel moet worden nu 

de 40 minuten grens is geslecht.  In het najaar wordt dit mijn 

marathon debuut, maar verder wil ik eigenlijk gewoon maar zien 

wat er op mijn pad komt. Op 10 km onder de 39 zou mooi zijn, 

18:45 op de 5 ook, 15 km in een uur ook, en ach ja een halve 

marathon in 1:26:47 zou betekenen 10 minuten sneller dan mijn 

debuut. Kortom, genoeg om naar uit te kijken en voor te trainen! 
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11 september 2013 baanloop AV Veluwe 

Lopen is leuk. Overal en altijd. Maar toch schrikt het lopen van een wedstrijdje op de baan af. Want ja, 

dat is toch alleen voor hele snelle? Van die fanaten? Nee dus, niet nodig.  Bij een baanloop 

georganiseerd door atletiekvereniging AV Veluwe uit Apeldoorn hoeft niemand zich zorgen te maken. 

Echt iedereen die kan lopen kan meedoen. Sterker nog dit wordt aangemoedigd, want de ervaring 

leert dat hoe meer lopers mee doen, hoe gezelliger zo'n baanwedstrijdje wordt. 

Kosten 

Voor alle afstanden geldt hetzelfde bedrag, namelijk 2,50 euro. Voor leden van AV Veluwe gratis! 

Inschrijven Inschrijven kan op de wedstrijddag vanaf 18.45. Geen pinmogelijkheid, dus neem 

voldoende contanten mee.  

Starttijden: 19.00 Coopertest vanaf 19.30 3000m (meerdere series)  

Roland Besselink 2e op EK Duathlon 

Horst aan de Maas. Tijdens het EK en NK duathlon is Roland Besselink 
19e Over-all geworden. Daarmee werd hij 3e op het EK heren Masters 
en 2e op het NK. Er moest respectievelijk 5 km gelopen , 20 km gefietst 
en 2,5 km gelopen worden. Roland finishte in 57.52 
 
Roland Besselink: Uiteraard ging het fietsen beter dan het lopen, maar je 
moet gewoon zorgen dat je de krachten goed verdeeld over alle 
onderdelen. Helaas bevatte het fietsparcours vrij veel bochten...anders 
had er meer ingezeten. Maar natuurlijk ben ik tevreden met brons en 
zilver...zeker brons op een EK , dat verdien je niet iedere dag !! 
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Verslag ALV AV Veluwe dd 26-3-2013  

Elbert Voogt 
 

1.Opening en vaststelling agenda. 

René van Vliet opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Er zijn geen extra agendapunten. 

12 leden hebben zich afgemeld. 

 

2.Mededelingen en ingekomen stukken. 

René Harmsen heeft zich teruggetrokken als secretaris. Elbert Voogt neemt waar. 

We doen een dringende oproep voor een nieuwe secretaris. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Het jaarplan, de financiële stukken en het secretariële jaarverslag worden rondgedeeld. 

 

3.Notulen ALV van 28-3-2012. 

Notulen worden goedgekeurd. 

We besluiten om in het vervolg 2 x notulen te maken (1 met naamsvermelding voor intern gebruik en 1 

zonder naamsvermelding ter publicatie). 

 

4.Financieel jaarverslag, begroting en rapportage kascommissie. 

Marianne licht de financiële stukken toe. Er komen veel vragen/opmerkingen over het voorstel om 

naar 2 Spurts per jaar te gaan. 

Btw gaat van 6 naar 21%, dus ook bij 2 x Spurt gaan de kosten omhoog. 

Het is jammer, dat er minder Spurts komen. Kan de Spurt ook digitaal? 

Wordt de Spurt dikker? Verandert de opmaak? 

3 Spurts ?   Spurts iets lichter maken (minder verzendkosten). 

Marianne voorziet geen probleem met de adverteerders als er minder Spurts komen. 

Clubblad is belangrijk. 

We stemmen en besluiten met algemene stemmen om het aantal Spurts op 4 per jaar te houden. 

Zijn er andere mogelijkheden om te bezuinigen? 

De contributie voor 2013 staat al vast. 

Kijken naar andere besparingen. 

Baanhuurverhoging van 25 naar 40 € per uur is fors. 

We hopen door hogere inschrijfgelden en een nieuwe pr-man meer inkomsten te genereren uit onze 

eigen wedstrijden. 

Laptops en tenten naar Balans (hierdoor wordt resultaat beter!). 

Het kalenderjaar begint per 1 januari. 

Kosten van wedstrijden staan niet in overzicht. Worden door de penningmeester verstrekt. 

Kritisch naar trainingen kijken. Er wordt al geïnventariseerd door de TCG. 

Terug van 6 naar 5€ voor de trainersvergoeding? Jojobeleid : niet doen. 

Maximaal 25 atleten per trainer. 

Het bestuur stelt een contributieverhoging van 10 € voor 

per 1-1-2014. 

Het voorstel wordt zonder tegenstemmers aangenomen. 

Verslag kascommissie (Johan Voorhorst en Harry Kers): 

De financiële stukken en de begroting worden 

goedgekeurd : decharge voor de penningmeester.  

(decharge voor het hele bestuur).  

Kascommissie : Johan Voorhorst is aftredend. Harry 

Kers blijft. Tinus Kleverwal wordt benoemd als nieuw lid. 

Ep Winterman is reservelid. 
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5.Jaarverslag secretaris. 

René geeft naar aanleiding van dit verslag een uitleg over de baanperikelen. 

Er is een gesprek geweest met de wethouder. De gemeente is tevreden over de SKAAA. 

We moeten de woensdag koesteren. 

Kunnen we geen vertegenwoordiger in de SKAAA krijgen? 

Is er een contract ? René : Nee, het wordt stilzwijgend verlengd. 

Kan de SKAAA zomaar de baanhuur verhogen? 

Betaalt Av’34 dezelfde baanhuur. Nee, want zij helpen met het onderhoud. 

Gemeente bepaalt of de huur nog verder omhoog kan. 

Kan de atletiekunie niets doen? 

Wat doen we als de baanhuur volgend jaar weer fors wordt verhoogd? 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

6.Jaarverslag wedstrijdcommissie.  

Annette Voets geeft een toelichting. 

Harry Stens is de inschrijvingen van de wedstrijden gaan 

doen. 

Tonny en Lex van de Brink zijn gestopt. 

Het verslag volgt nog. 

 

7,8.Terugblik oude jaar en vooruitblik nieuwe jaar. 

Jaarplan 2013. 

René geeft een uitleg. 

 

9.Bestuurswisseling. 

Marianne van der Veen is aftredend als penningmeester en herkiesbaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten. Ze wordt met algemene stemmen herkozen. 

Erik Geerdes is aftredend als trainingscoördinator en herkiesbaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten. Hij wordt met algemene stemmen 

herkozen. 

 

10.Vertrouwenscontactpersoon. 

Simone Middelveld is onze vertrouwenscontactpersoon. Ze legt uit 

wat deze functie inhoudt. Het is een losstaande functie. Het bestuur 

wordt alleen ingeschakeld als er problemen zijn met trainers. 

Dick Musch wordt voorgedragen als 2
e
 vertrouwenscontactpersoon. 

De vergadering gaat akkoord. 

Er zijn een aantal vertrouwenspersonen in Apeldoorn.  

 

11.Rondvraag. 

Het is dit jaar anders geregeld met de verkeersregelaars. 

Op dit moment is er iedere eerste maandag instructieavond (eerstvolgende 8 april). 

In de toekomst E-pasjes. E-learning. Pasjes 1 jaar of 3 jaar geldig. Veel onduidelijkheid. 

De 5
e
 etappe van de hardloop4daagse is vernieuwd. Er worden nog vrijwilligers gezocht. 

Loop mee of help mee als vrijwilliger bij de HL4D. 

Er wordt een voorstel gemaakt voor lid van verdienste. Er moet wat mee gedaan worden. 

Voorstel om een goed doel te kiezen waar de club aan mee werkt. 

Wat is de baanhuur voor de diverse gebruikers? 

 

Er waren 44 leden present (inclusief het bestuur). 

 

22.00 uur. René sluit de vergadering. 
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Zweefmoment: met beide benen op de grond of vliegensvlug? Lex Frentz 
 
Ik kan me voorstellen dat voor wie niet aan hardlopen doet het woord ‘zweefmoment’ eerder 
associaties oproept van een oudere-geitenwollensokken-dragende-jongere die in hemelse sferen 
raakt na het verdampen van een jointje nederwiet. 
Voor hardlopers heeft het woord zweefmoment een geheel andere klank. Toch raken ook hardlopers 
in hogere sferen als ze het hebben over een lang zweefmoment. 
Het zweefmoment voor hardlopers, wat is dat nou? Kort gezegd is dat de tijd waarop een hardloper 
tussen de afzet met het ene been en de landing op het andere been volledig los is van moeder aarde. 
Vrij als een vogel. 
In de ogen van de meeste hardlopers geldt een hoge en dus lange zweeffase als een teken van 
krachtige afzet en dus snelheid. Bewonderend worden wedstrijdfoto’s waarop het zweefmoment is 
vastgelegd bekeken en de atleet in kwestie oogst niets dan lof. 
 
Tijdens het inlopen van de baanwedstrijd van 24 april liep ik daar samen met Rinus Groen over te 
filosoferen. 
Dat een hoge zweeffase het resultaat is van een krachtige afzet leek ons beiden evident. Maar of het 
ook direct een teken van snelheid was? Daarover werden we het niet eens. Ik betoogde dat een 
zweefmoment ‘verspilde tijd’ is. Zodra je strekkende been is uitgestrekt zou je landingsbeen net weer 
de grond moeten 
raken om geen tijd te 
verliezen voor de 
volgende afzet. Dat 
leek me de 
efficiëntste techniek. 
En hoewel Rinus een 
betoog hield over een 
valbeweging die we 
als hardlopers maken 
(en zo automatisch 
het ene been voor het 
andere zetten) kon hij 
me niet overtuigen.  
We hebben als 
hardlopers de 
weerstand van 
moeder aarde nodig 
om vooruit te komen, 
hoe tegenstrijdig dat 
voor de zwevers 
onder ons ook klinkt. 
Hoe eerder we die weerstand weer hebben gevonden hoe sneller we ons weer voorwaarts kunnen 
stuwen en hoe sneller we zullen rennen. Let op! Ik zeg “voorwaarts” en dus niet “opwaarts”.  
Maar pas op! Je kunt dan wel met beide benen op de grond een “anti-zweef-looptechniek” nastreven, 
alles luistert erg nauw. Kom je te vroeg met je landingsbeen op de grond, nog voor dat je strekbeen is 
uitgestrekt, dan moet je strekbeen de kracht opbrengen om je lichaam over het dode punt van je 
landingsbeen heen te duwen. Weg voordeel van de “anti-zweef-looptechniek”.  
Zo nadenkend besef ik dat hardlopen een hele technische sport is, veel technischer dan ik en 
menigeen met mij ooit heb gedacht. Maar waar je bij het schaatsen continue hoort hoe belangrijk 
techniek is hoor je daar bij het hardlopen nauwelijks iemand over. En zelfs als je naar een kopgroepje 
Kenianen en Somaliërs kijkt in een marathon vraag je je echt af hoe het kan dat de mannen met zulke 
verschillende stijlen zo hard kunnen lopen. 
 
Concluderend denk ik dat er met name in de lange afstand loopsport nog veel winst te behalen is in 
optimalisatie van de looptechniek. We hebben een soort Gerard Kemkers voor hardlopers nodig. Als 
iemand toevallig een zweverig-beide-benen-op-de-grond hardlooptrainer kent… 
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Snowpatrol   Shayne Rookhuyzen 
 
 
Op zondag 10 februari nam ik deel aan de 15km Leestencross aan de rand van Apeldoorn. 
Georganiseerd door mijn club en gesponsord door mijn sponsor Runners World, reden ten over dus 
om goed te presteren. 
  
De wedstrijd werd gehouden in extreme maar wel prachtige omstandigheden, het had enorm 
gesneeuwd op de dag vóór de wedstrijd die de drie rondjes lastig zou maken, maar gelukkig kregen 
we tijdens de wedstrijd veel zon, er was geen wolk aan de hemel en nauwelijks wind, het was 
prachtig! Ik denk dat dit een van de mooiste wedstrijd in mijn "carrière" was. Het is geen groot 
evenement en ik denk dat de sneeuw een heleboel lopers deed thuis blijven, verscholen in hun zachte 
en warme bed en dat was jammer, want ik was had zin in een goede wedstrijd.  
  
Zodra we starten voelde ik meteen dat dit een super dag was, misschien was het door de schoonheid 
die mij omgaf. In de eerste ronde liep ik op kop met Roland Besselink die de 5 kilometer liep. Dat hij 
de 5km won was natuurlijk goed voor AV Veluwe en Runnersworld Apeldoorn. Toen ik begon aan de 
tweede ronde, merkte ik dat een van mijn andere vrienden, Ard Vlooswijk (van een andere club in 
Apeldoorn) niet ver achter me liep, dus ik voerde mijn snelheid op en ging volle bak!  
  
Nogmaals, er was geen twijfel dat ik een goede dag had, maar op hetzelfde moment was het ook 
frustrerend dat niet veel lopers meededen. Ik wist dat ik in deze vorm ook in een sterk veld voor velen 
te sterk geweest zou zijn. Hoe dan ook, met die gedachtes begon ik aan de derde en laatste ronde 
met een goede voorsprong en echt geconcentreerd op de ondergrond om veilig door het bos te lopen. 
Ik wilde niet verkeerd landen en mijn enkel verzwikken of iets dergelijks.  Mar ik bevond me in een flow 
en er was niets dat me kon stoppen. 
  
Dus ik heb de 15km gewonnen, maar nog belangrijker, ik had een leuk dagje uit, een dag ik zal niet 
snel zal vergeten.  
 
Warme groet 
Shayne 
 
10.02.2013, 
Leestencross, 
Ugchelen, 15km  
1) 56.11 sec Shayne 
Rookhuyzen  
2) 58.04 sec Ard 
Vlooswijk  
3) 1.00.50sec 
Ronald Derksen  
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Groen versus Poen  Rinus Groen 

Vrijdagavond 17 mei was er in Wageningen een loopgala. Samen met Cees Kraaijveld had ik besloten 

de 1500m te gaan lopen. Op de site kon je zien wie met welke tijd had ingeschreven. Ik had 5.30 

opgegeven evenals Tesse Poen van AV’34 en 17 jaar. Voor mij  (57) was die tijd erg optimistisch 

gezien andere recente uitslagen (21.26 op de 5000m).  

Tessa (op spikes) vertrekt als een speer, stort in en dan ga ik jagen was het plan. Het liep compleet 

anders. Ze liep iets weg en bij 500 meter was ik al bij haar. Aangezien de eerste 300m in 65 ging zag 

ik geen reden om er direct over heen te gaan en besloot te wachten tot 800m. Maar ja, dan zit je in die 

vervelende 3
e
 ronde waar je altijd helemaal kapot gaat. Nog maar plakken tot 1000m dan maar. Bij 

1000m herinnerde ik me dat ik vorig jaar in Epe 600m volle bak had proberen te lopen en helemaal 

dood was gegaan, nog maar even wachten dan. 

Met 400m te gaan liep Stella opeens wat weg bij het horen van de bel. Bij 200m te gaan opende ik de 

turbo en haalde haar simpel in; 5.48 om 5.51. Op deze manier had ik wel 3000m kunnen lopen was 

mijn 1
e
 gedachte. Maar belangrijker ik was binnen en niet geblesseerd. Ook denk ik opeens weer 

interval te kunnen gaan trainen. Kortom toch een vruchtbare avond. 
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Ledenmutaties 

Nieuwe leden; Andries Wiegers, Dieneke van den Brink, Christa Oostenrijk- van den Brink, Miriam 

Bruijstens, Marleen Otten, Bart Groen, Evert Hilberink, Kitty Groothedde, Marjo Negerman, Corine 

Kool, Wilma van Dronkelaar, Iris Jansen, Joke Scholten, Ute Stoop-Hahn, Frans Stoop, Gea Hoving, 

Gert-Jan Eijkemans, Nils Weessies, Henry Weessies, Daan Weessies, Madelien Harthorn, Peter van 

der Linden, Ursula Steinhauer, Erik Kroos, Crista Brink, Hans Wegman, Willy Els van Vliet, Rona 

Dorland, Ronnie Henrichs, Ninni Hänninen, Henry Bar, Eric Belt, Peter van Neijhof 

Bedankjes; Anita Krijt, Willeke van der Haar, Ed Noordhuizen, Tonny Madretsma, Linda Mostert, 

Marieke Mulderij, Hans Sielias, Adri van der Kooi, Leonike Luttikholt, Laurens Teunissen, Yvonne van 

Koldenhof 

Allen,  
  
Via deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor de inzet van de afgelopen jaren. Met veel 
plezier heb ik samen met jullie de website van AV Veluwe levendig gehouden en de digitale 
nieuwsbrief verstuurd naar alle leden. Na ruim zes jaar heb ik besloten om ermee te 
stoppen. Na een oproep kwamen al snel reacties om het stokje over te nemen. Zelfs tijdens 
het gezellige weekend van de Hardloop4daagse nog! Na de formele goedkeuring vanuit het 
bestuur afgelopen week zullen Johan Voorhorst, Astrid Beerten en Paul Kok vanaf woensdag 
22 mei de website draaiende houden. Zij zullen zich vast nog aan jullie voorstellen. 
  
Vanaf deze plek wens ik de nieuwe webmasters veel plezier en succes toe! 
  
Sportieve groet, 
Fiona Markus 
Webmaster AV Veluwe 
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De Hardloop vierdaagse, Me and my Team 

 Marcel Derksen 

Het is vrijdag 17 mei 2013, en vandaag is dan de start van de 

alweer de 12
e
 Hardloop vierdaagse in Apeldoorn.  Lang  geleden 

heb ik me ingeschreven voor de 100 Km, met toen nog de 

gedachte in goede vorm te kunnen zijn na de Marathon in 

Apeldoorn en Rotterdam. Helaas is het wegens een blessure even 

anders gelopen dit jaar, maar we gaan ervoor, genieten is toch het 

belangrijkste.  Wat het allemaal extra leuk maakt  is dat we voor het 

2
e
 achtereenvolgende jaar weer met ons team ingeschreven 

hebben bij de estafette. Het krentenbrood was vorig jaar genoeg 

motivatie om dit jaar weer in te schrijven, en wat is leuker dan met 

je eigen familie deze estafette te lopen. Team Derksen gaat er 

voor. 

Vrijdag 17 mei 2013. Met de auto van huis haal ik Silvia Derksen 

op, zij loopt voor ons team de eerste 17,1 Km. Zenuwachtig en 

honderduit pratend rijden we naar Apeldoorn.  Silvia, die vroeger 

nooit veel sporte, maar de laatste jaren het hardlopen erg goed 

heeft opgebouwd, zet een mooie prestatie neer.  Met een 11
e
 

plaats en een keurige eindtijd van 1:35:46 is de kop er voor team 

Derksen af.  Zelf loop ik een tijd van 1:16:04, een prima basis zo 

vind ik zelf voor deze vierdaagse.  S ávonds bij thuiskomst gelijk aan de pasta. Ik heb de 100 Km 

eerder gelopen en heb met toen niet erg goed verzorgd, dit moest ik toen bij de tweede etappe 

bekopen. Ik denk dat gebeurt me niet weer. Goed eten en goed drinken en natuurlijk op tijd naar bed. 

Zaterdag ochtend ga ik met Esther op pad.  Esther moet de tweede etappe lopen voor ons team.  Ook 

zij is erg zenuwachtig, maar ja ik ben wat gewend. We gaan van start bij “Het Leesten” voor de 

afstand van 20,4 Km. De etappe staat bekend als de zwaarste van de vierdaagse, een zware taak 

voor Esther, maar ze is goed getraind, dus vol vertrouwen. Overigens is het weer uitermate goed om 

te lopen, de temperatuur is lekker koel en er zit veel zuurstof in de lucht. Ik loop weer een lekkere 

race, mede door de voor mij aangename omstandigheden, met een tijd van 1:31:04. Esther loopt erg 

goed voor ons team. Ze haalt een 9
e
 plaats bij de estafette met een tijd van 1:51:20. Het team schuift 

een plaatsje op in de goede richting. Dat geeft moed. 

De avondetappe is een thuiswedstrijd. Starten vanuit de Zorgboerderij in Loenen, door Loenen, de 

Loenermark in en bij de Laak er weer uit tot de finish bij de Zorgboerderij. Een fantastische route al 

zeg ik het zelf, al is het alleen maar omdat ik deze 12 jaar geleden heb uitgezet, in jonge jaren van de 

vierdaagse.  Voor ons team loopt Jolanda, mijn nicht, die de laatste jaren enorme progressie maakt 

met lopen. Speciaal voor dit weekend is ze vanuit Mijdrecht gekomen om met ons team te lopen. Om 

19.00 uur starten we voor de 14,6 Km, en vanuit Loenen gaan we de bult op de Loenermark in. Mijn 

lichaam wil niet meer en de enige optie is wandelen, al  na een paar kilometer. Maar gelukkig hersteld 

mijn lichaam zich en kan ik toch nog in een redelijk tempo de etappe uit lopen. Mijn eindtijd wordt  

1:06:15, met pijn en moeite, mijn nicht gelukkig nog achter mijn latende, want zij komt in een tijd van 

1:09:44 al over de finish. Een met recht goede prestatie, waardoor ons team verder stijgt in het 

klassement. 

Zaterdag avond, teambespreking bij Huize Derksen. Het gehele team is aanwezig met uiteraard de 

nodige familie fans om de eerste helft van de vierdaagse te evalueren, nou ja? Van evalueren of 

tactiek is niet veel terecht gekomen, maar wel een gezellige avond met een hapje en een drankje, ja 

of meerdere drankjes. Laten we zeggen, het komt de moraal van het team ten goede. 
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De 3
e
 dag is voor de tijdloop. Start in Berg- en bos, en een parcours wat best lastig is. Voor ons team 

zal Wim Derksen de etappe lopen. Ja Wim van de foto’s, en ja die loopt al weer als een speer. Vorig 

jaar was Wim nog niet zo ver dat hij met ons team mee kon doen, maar na jaren van moeizaam 

sporten wegens een blessure c.q. letsel is Wim weer helemaal op de goede weg. Al die uren sporten 

in het fitnesscentrum, op de ATB in het bos, en looptraining hebben zijn vruchten afgeworpen. Wim 

loopt de etappe van 8,4 Km in een mooie tijd van 42:00. Wellicht de beste prestatie die ons team 

geleverd heeft. Zelf loop ik de tijdloop in 38:26, maar het was zwaar, ik had deze etappe zelf nog niet 

gelopen, en als je gaat kijken, dan lijkt het wel mee te vallen, maar ja nu weet ik beter. 

Zondagmiddag wordt een speciale etappe. Omdat broer Ronald in de eerste etappe geblesseerd is 

geraakt moesten we binnen de familie een nieuwe loper zoeken. Gelukkig hadden we nog een vage 

verre achterneef die wel wilde lopen, we noemen hem neef Dick. Samen met Dick start ik de 5
e
 

etappe bij de schaapskooi in Hoog Buurlo, waar mij al snel de concurrentie van Ruud Kok zichtbaar 

wordt. Ruud staat op korte afstand achter mij in het klassement, ertegenaan dus. Ondanks dat de 

etappe van het leesten de zwaarste zou zijn, vind ik deze etappe het zwaarst. De temperatuur is wat 

gestegen en met de wind in de rug op de vlakte wordt het een zware loop. Als we het losse zand in 

gaan op de heide loop ik samen met Ruud, maar het draait niet echt en Ruud loopt langzaam bij me 

weg. De laatste kilometers zijn zwaar en ik verlies een minuut op Ruud. De laatste etappe wordt alles 

beslissend. Ik loop een eindtijd van 1:31:52 en ben blij dat ik binnen ben. Neef Dick doet goede zaken 

voor ons team, hij loopt als een speer naar een tijd van 1:19:06. We klimmen met ons team naar de 5
e
 

plaats. De laatste etappe moet ik zelf doen, voor het team en voor me zelf. Al lang blij dat dat in 1x 

kan. 

Maandagmorgen dan eindelijk de laatste etappe. Ik loop zogezegd voor het team met Ashley in mijn 

kielzog en voor mijn eigen klassement, met een Ruud Kok die mij tracht voorbij te streven. Ik moet de 

kop er goed bij houden, wetende dat het eindklassement nu bepaald wordt. Voor de start wordt ik nog 

even geconfronteerd met Ruud, die aangeeft zich prima te voelen en Ashley met een scherpe blik. We 

gaan van start in Vaassen bij kasteel Cannenburgh en ik loop samen met Ruud. De benen voelen 

beter dan de afgelopen dagen. Wellicht omdat ik mezelf wat beter heb verzorgd. Al na een paar 

kilometer loop ik weg van Ruud, en dat voelt goed. Gaandeweg kan ik het ritme steeds beter te 

pakken krijgen en kan ik de 20,3 Km goed volbrengen en sluit ik de vierdaagse met een goed gevoel 

af. Ik loop de etappe in een tijd van 1:36:59 en ben daar goed tevreden over. Het verschil met Keeping 

up Appearances, waarin Ashley voor loopt is te groot en 

zij houden hun 3
e
 plaats, maar Ashley heeft dan ook 

een prima tijd gelopen. 

Voor mijn eigen klassement heb ik toch een mooie 23
e
 

plaats gehaald in het eindklassement en 10
e
 bij de 

mannen 40. Team Derksen sloot af met een 5
e
 plaats 

en 2
e
 in de Mixed teams. Toch weer met een 

krentewegge naar huis en een goed gevoel over een 

heel geslaagd weekend. 

Tot slot, van ons gehele team de complimenten voor de 

organisatie. Het is toch geweldig dat wij in Apeldoorn 

een dergelijk evenement al voor de 12
e
 keer succesvol 

weten te organiseren. Het is duidelijk dat de organisatie 

veel en goed werk heeft verricht, natuurlijk met hulp van 

alle vrijwilligers, TOP. 



23 

 

Kennismakingsestafette  
Tim van den Brink 

 
Waarom ben je bij AV Veluwe gaan hardlopen 
en wat spreekt je vooral aan bij AV Veluwe? 
Zo’n 3 jaar geleden heb ik besloten dat ik wilde 
gaan beginnen aan hardlopen. Dit idee kwam 
vooral omdat ik al een aantal jaren niet meer 
gesport had. Ik had dus tijd en energie genoeg! 
Via een topsporter, mijn moeder, ook wel 
genaamd Geralda van den Brink, kwam ik 
terecht bij AV Veluwe waar zij al een aantal jaren 
hardliep.  
Ik ben begonnen met de beginnersgroep van 
Claudia en Berry. Ik kan me de eerste training 
nog goed herinneren. Ik had een klein beetje de 
spanning dat ik het misschien niet vol kon 
houden, maar al snel was duidelijk dat het een 
rustig tempo was, ik had eens gezweet…!! 
Tijdens deze beginnersgroep is het me duidelijk 
geworden dat je beter rustig aan kan beginnen 
i.p.v. heel hard gaan en blessures oplopen! 
 
Nu 3 jaar verder train ik zo’n 2 à 3 keer in de 
week bij AV Veluwe. Het leuke vind ik het 
groepsgevoel, de gezelligheid en natuurlijk de 
beste trainers!!! 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik zit nog op school, het ROC Aventus in 
Apeldoorn. Hier doe ik de vooropleiding van de 
politie. Op dit moment zit ik ook in de selectie / 
sollicitatie procedure van de politie.  
Hiervoor moet ik een aantal testdagen succesvol 
afsluiten, waaronder een sporttest. Natuurlijk 
moet die door het vele hardlopen en de goede 
conditie die ik in de tussentijd heb opgebouwd, 
geen enkel probleem zijn! 
Mocht ik alle testen positief afronden dan ga ik naar de politieacademie waar ik dan echt ga leren voor 
het veelzijdige beroep politie. 
 
 
 
 
Wat is je beste sportprestatie en wat is je doel? 
Mijn beste sportsprestatie op dit moment vind ik mijn 5km die ik gelopen heb tijdens de Klaverbladloop 
(volgens mij). Ik liep de 5km in een tijd van 20.53 min.  
Het is alweer een tijd geleden dat ik een 5km of een 10km heb gelopen. Nieuwe P.R.’s zijn dus in de 
aanmaak! 
 
Wat voor hobby’s heb je naast het hardlopen? 
Naast school (  ) en hardlopen ga ik graag naar de schietbaan. 
Hier schiet ik per avond een aantal patronen weg. Waar heb vooral om gaat is dat je een enorme 
concentratie nodig hebt, wil je een goed resultaat halen. Dit is en blijft een leuke uitdaging! 
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Vraag van Dik Musch; Wat zijn je toekomst plannen op hardloop 
gebied, korte of lange afstanden, beide misschien? En wat zijn de 
tijden die je in gedachten hebt? 
Een hele goede vraag Dik, of moet ik zeggen vragen..??  
Op dit moment gaat mijn voorkeur uit naar de kortere afstanden. Afstanden 
zoals de 3km, 3.2km, 5km, 8km, en 10km. 
Dit zijn afstanden die ik goed kan overzien en waar ik de mogelijkheid heb 
om snel te lopen. 
Ik denk dat ik mij op deze afstanden de komende tijd zal blijven 
concentreren.  
Uiteindelijk hoop ik de 5km op een tijd rond de 18 min. te lopen en ik wil de 
10km. ook finishen onder de 40 min. en misschien zelfs meer!! 
 
Natuurlijk wil ik ook (ooit) nog een marathon gaan lopen. Zolang ik lekker 
blijf trainen moet dit met een mooi schema ook zeker te halen zijn. Dit zijn 
wel echter plannen die nog zo’n 10 à 15 jaar mogen wachten! 
 

 
 
 

 
 
 
Dik bedankt, ik geef het stokje door aan Alfons Bronsink. 
Mijn vraag aan Alfons: Wat is jouw doel voor in de toekomst op hardloopgebied en hoe ben je van 
plan je voor te bereiden op dit doel? 
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22 juni 2013 Midzomeravond Run 

Op een Midzomeravond te Beekbergen is het natuurlijk als loper heerlijk 

vertoeven. Een prachtige natuur en een heuvelachtige, maar zeer zeker een 

goed geasfalteerde route. Dit jaar is de tijdsregistratie met chips.  

Starttijden 

19.00 uur 15km Wedstrijd 

19.00 uur 15km Prestatieloop 

19.15 uur 5km Prestatieloop 

 

Zaterdag 17 augustus 2013 Runnersworldloop 

Bij de start spreek je elkaar nog bemoedigend toe. Gewoon rustig 

aan doen hoor. Haha, dat gaat vaak na één kilometer toch wel wat 

anders. Je wilt toch niet achteraan eindigen en als je de klok zo ziet 

wil je voor jezelf toch een grens trekken. Tijdens de 

Runnersworldloop in Apeldoorn voor iedereen wat wils. Van strijden 

tegen je directe concurrenten tot lekker rondjes keuvelen op het 

asfalt. Al jaren dé avondwedstrijd tijdens de zomervakantie en staat 

vooral bekend om de groene flesjes 'gemeentepils' na afloop! In de 

kantine natuurlijk ook sportdrank en andere versnaperingen 

aanwezig.  

Starttijden 

Parcours is volledig verhard en kilometeraanduiding 

18.00 uur 5km Prestatieloop 

19.00 uur 10km Prestatieloop 

19.00 uur 10km Wedstrijdloop 

Vrijdag 6 september 2013 Kroondomeinloop 

De Kroondomeinloop is een loop voor de echte loopliefhebbers. Vanaf 

de start gaat het over continue dezelfde heuvelachtige weg. Op de weg 

staan pionnen wat ook de keerpunten zijn voor de lopers. Bij de laatste 

pionnen op ruim acht kilometer wordt natuurlijk extra opgelet door de 

organisatie om zeker te stellen dat hier écht iedereen aan de route terug 

begint. Elk jaar weer spannend of er wild (zwijnen) op het parcours te 

zien is. 

Starttijden 

18.30 uur 5km Prestatieloop 

18.30 uur 10km Prestatieloop 

18.30 uur 16.1km Prestatieloop 
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Op de cover onze "Golden Boy" Tonnie 
Stouten met zijn "Veluwe chickies" 
 
Vanaf de opening van Omnisport in Apeldoorn nu zo'n 
3 jaar geleden heeft Tonnie elk jaar de NK 3000 meter 
indoor gelopen. De eerste keer in 2011 won hij al gelijk 
de gouden medaille. Zijn tijd was toen 9.16.  Vorig jaar 
2012 liep hij zijn beste tijd op deze afstand in 9.06 maar 
viel hiermee buiten de prijzen. Hij behaalde de houten 
plak :-) Dit jaar op 10 februari veroverde Tonnie  na een 
spannende strijd weer Goud! in een tijd van 9.12. Ook 
in andere wedstrijden lang of kort op de weg of op de 
baan stelt onze Clubkampioen ons niet teleur. Hij zet 
zich ook voor onze club in, zo was hij 10 jaar geleden 
medeorganisator bij het oprichten van de Hardloop-
4daagse en zat hij jaren- 
lang in de wedstrijdcom- 
missie. Tegenwoordig is  
hij trainer van zowel de  
snelste als de langzaam- 
ste groep van Veluwe. 
Kortom wederom een lid  
om trots op te zijn! 

 

Nelleke 
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Enschede Marathon                                                                            

Ep Winterman 

Dit jaar was ik weer bij de 

marathon van Enschede. Niet 

als loper maar als hulp in de 

graveerstand van “Winterman 

Sport”. Kijkend over het plein 

dwaalden mijn gedachten af 

naar 1971, toen ik voor het 

eerst kennis maakte met de 

marathon van deze stad. Dat 

jaar echter nog kijkend naar de 

televisie. In een 

sportprogramma kwam een samenvatting van de marathon voorbij . Vol bewondering keek ik naar de 

winnaar Bernie Allen en de Nederlands kampioen Geert Jansen( de eerste winnaar van de 

Midwintermarathon in 1974). Ik zat gekluisterd aan het beeld met de gedachte dat dit een 

onwaarschijnlijke aanslag op een lichaam moest zijn. Ik had zelf in die tijd wel eens 3 kilometer 

gelopen tijdens de dorpsloop in Twello , het dorp waar ik geboren ben. Daar moest je vond ik al veel 

voor trainen. Niet lang daarna kwam de hardlooprage overgewaaid uit Amerika en zag je steeds vaker 

mensen in de korte 

broek langs de weg 

lopen. 

 

Ik begon daar ook 

aan mee te doen met 

3 keer in de week 

een rondje van 3 

kilometer, toen vaak 

nageroepen dat ze 

hem al hadden. In 

1972 kwam ik in 

contact met mensen van VVL, de voorloper van AV Veluwe en kwam er wat structuur in het trainen. 

Echter nog zonder trainers of begeleiders. Toen in 1974 de eerste Midwinter werd georganiseerd, was 

ik al zover dat ik de “mini “ kon uitlopen. Dat jaar zag ik Geert Jansen in het “echt” als winnaar van de 

“hele”. Het jaar daarop kwam voor mij ook die “hele” in Apeldoorn. Mijn eindtijd was 3 uur en dertien 

minuten. Dit smaakte naar meer. Ik begon me steeds meer te interesseren in trainingsmethoden, 

achtergronden en de wedstrijden in Nederland. Ik kwam er o.a achter dat de marathon van Enschede 

de oudste regelmatig gelopen marathon van Nederland was, die begonnen in 1947,eens in de twee 

jaar werd georganiseerd. Om er aan mee te mogen doen , moest je aantoonbaar onder de 3 uur 

hebben gelopen.  Ik kwam dus nog een 

veertien minuten te kort. Er moest nog wat 

getraind worden.  Na een aantal keren net 

boven de 3 uur gelopen te hebben kwam op 

11 september 1976 de verlossing. In de 

verschrikkelijke koude en natte marathon van 

Sneek kwam ik als 18
e
 binnen in 2.50.20. 

Ik kon naar Enschede. Ik mocht starten in de 

wedstrijd waarvan ik gedroomd had. Op 27 

augustus 1977 meld ik mij  op het startbureau 

in het Diekmanstadion,waar de start en finish 
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zijn. De raamposters geven aan dat er 300 atleten uit 20 landen zullen starten. Het geeft een heel 

bijzonder gevoel een van hen te mogen zijn. We horen dat op35 kilometer een bus zal staan, waar je 

in mag stappen als je de vastgestelde limiettijd op die afstand niet haalt en dat het stadion na 3 uur en 

vijftien minuten wordt gesloten waarna je niet meer kan finishen. Het parcours gaat heen en terug naar 

Haaksbergen.  

Om de finish in het Diekman te kunnen meemaken moeten de toeschouwers betalen. De 

toegangsprijzen liggen tussen fl.1.00 en fl.9,00.  Je krijgt er dan wel gedurende de wachttijd een 

programma van een motorshow bij aangeboden. Voor het  ophalen van startnummer moet  nog een 

medische verklaring worden ingeleverd. Als een arts beslist dat het  verantwoord is wordt het 

startnummer uitgegeven. Niks aan de hand , de twee startnummers ( voor en achter), 30 bij 30 cm van 

stof met de reclame van “Johma salades” kunnen worden opgehaald en we worden verzocht een 

kwartier voor de start ons te melden op de trainingsvelden buiten het stadion. Hier staat een 

muziekkapel en een aantal dames met landen borden op ons te wachten. De bedoeling is achter de 

muziek en achter het juiste landenbord het stadion 

binnen te marcheren en ons op te stellen voor de 

eretribune. 

Hier worden we welkom geheten en succes 

gewenst door ik denk  de burgemeester. Na het 

Wilhelmus kunnen we ons opstellen achter de 

startstreep. Enschede blijkt uitgelopen als we het 

stadion verlaten richting Haaksbergen. Tot aan 

Haaksbergen is het druk. Veel mensen staan of 

zitten in tuinstoelen langs het parcours ons aan te 

moedigen. Ze staan er waarschijnlijk ieder jaar en 

weten wat de marathon betekent. In het centrum 

van Haaksbergen is het feest en de mensen staan 

hier twee rijen dik. Je wordt hier gedragen en je 

moet echt opletten je hier niet over de kop te lopen. 

Even voorbij de kerk staat een grote ton als 

keerpunt.  

Op 35 kilometer zie ik inderdaad de bus en de 

slagboom, waarvan ik gehoord heb. Ik ben ruim op 

tijd om verder te mogen. De terugkomst in het 

Diekman door de poort is geweldig. De kapel 

speelt. Mijn tijd is 2.56.07.Voor de eerste keer 

Enschede ben ik tevreden. Richting kleedkamers 

staan jongentjes die van de lopers het  

startnummer  met een handtekening willen hebben. Een nieuwe ervaring .‘s Avonds is er nog een 

mogelijkheid om deel te nemen aan een diner. Naarmate de looprage toeneemt komt de discussie op 

gang om af te stappen van de 3 uur limiet. Na heftige reacties in krant gaat de organisatie een paar 

jaar later overstag.  

In de loop der jaren is het parcours een aantal malen veranderd en tegenwoordig is “Enschede”  een 

stadmarathon geworden. Haaksbergen wordt niet meer aangedaan. Enschede heeft vaak het NK 

georganiseerd en mooie winnaars gehad. Ik denk aan Marti ten Kate, Cor Vriend en zeker niet te 

vergeten Ron Hill. Sinds 1981 mogen ook de vrouwen van start gaan. De grote marathons zoals 

Rotterdam hebben inmiddels Enschede overvleugeld. Mijn laatste “Enschede marathon” is op 8 juni 

1997, als het 50 jarig jubileum wordt gevierd in het Diekman.  Met een derde plaats bij de mannen 50 

sta ik toch nog een keer op het podium tegenover de eretribune. De tijd is 3.02.07. Hiermee had ik ook 

in 1977 nog binnen mogen komen. Bij het 65 jarig  jubileum in 2012 word ik uitgenodigd voor een 

interview met een foto in het marathon magazine. Voor mij blijft Enschede de mooiste herinnering. 
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Duurlopers? Lex Frentz 
 
Hardlopen geldt nou niet bepaald als een dure sport. 
Een paar loopschoen en een setje trainingskleren en je 
bent voor maanden onder de pannen. Toch had en heb 
ik, net zoals velen onder ons, meerdere paren 
schoenen in de kast staan. Aangemoedigd door de 
marketingmachines van de hardloopbranche geloofde 
ik in de mythe dat een paar schoenen maximaal 1200 
km bruikbaar zijn voor trainingen.  
 
Ik moet toegeven dat ik me naast dat marketing 
argument ook graag liet verleiden door een ander 
marketingmechanisme: nieuwe type schoenen met 
allerlei technische kreten en snufjes en natuurlijk de 
hipste kleuren zijn heel verleidelijk! Zo stelde ik mezelf 
nooit kritische vragen en betrapte ik mezelf er op dat ik 
de marketingpraat begon na te papegaaien... 
 
Tot ik het boek van Christopher McDougall - getiteld 
“Born to run” - las. Naast prachtige hardloopverhalen 
gaat het boek ook in op de steeds grotere blessuregolf 
onder hardlopers, die, volgens onderzoekers wel eens 
veroorzaakt kan worden doordat onze voeten steeds zwakker worden omdat ze door de moderne 
ondersteunende hardloopschoenen steeds meer steun krijgen en dus steeds minder getraind en 
zwakker worden. Het boek suggereerde dat je de vele demping en ondersteuning eigenlijk niet nodig 
hebt; het lichaam van de mens is gebouwd om te (duur)lopen. Hardlopen met eenvoudige schoenen 
of schoenen waarvan wordt gezegd dat de demping na 1000km er wel zo’n beetje uit is, zou volgens 
de onderzoekers prima moeten kunnen. De auteur breekt zelfs een lans voor bairfoot-running. 
 
Ik hou wel van een experimentje en besloot de proef op de som te nemen. In juni 2010 heb ik een 
paar Adidas Supernova Glides (what’s in a name…?) gekocht en ziehier het resultaat na ca 6000km 
trainen.  
 
6000km trainen zonder noemenswaardige problemen. Vaak controleerde ik mijn schoenen na een 

training in de verwachting dat ze nu wel ergens uit 
elkaar zouden vallen maar mijn trouwe Adidas 
Supernova Glides gaven 6000km lang geen krimp. Mijn 
voeten, hakken, achillespezen en knieën evenmin.  
 
6000km op één paar schoenen, dan mag je met recht 
over duurlopers spreken.  
Of toch niet? Ik kocht de glides destijds voor 120 euro. 
Omgerekend kosten deze schoenen dus 2 eurocent per 
kilometer. Hoezo duur-lopers? Goedkoop-lopers zul je 
bedoelen!  
 
Heb ik de marketing mythe ontkracht? Ja en nee. Ja, 
omdat ik nu weet dat ik veel langer met hardloopschoen 
kan doen dan me werd voorgehouden en geen hightech 
nodig heb om te kunnen blijven rennen. Nee, omdat ik 
er weer een nieuwe mythe bij heb gemaakt: met Adidas 
Glides loop je probleemloos 6000km! Of Adidas daar zo 
blij mee is? 
 
PS. Onder het motto: 'don't try this at home': ik ben een 
hardloper met een neutrale loopstijl, van gemiddelde 
lengte en gewicht. Onder die condities is bovenstaande 
praktijktest tot stand gekomen. 
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