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Van de voorzitter

Rene van Vliet

Doping.
Doping mag niet. Dat is duidelijk. Maar wat zou het
effect zijn van een complete Epokuur van Dr. Fuentes
voor een 57 jarige middelmatige atleet met krakende
ledematen? Twee minuten er af op de 10 km? Een
interessante vraag. Gelukkig heb ik een voldoende
ontwikkeld geweten om niet de proef op de som te
nemen. Maar je vraagt je het wel eens af.
Ondertussen zijn de WK atletiek weer achter de rug. Ik
heb genoten van Schippers, Gaisah, Sintnicolaas, de
mannen estafette 100 meter en al die andere atleten.
En natuurlijk keizer Usain Bolt die het weer flikte om 3x
goud te halen.
Voor de duidelijkheid: de eerste alinea van mijn stukje
heeft niets te maken met de tweede. Ik ga er van uit dat
alle genoemde atleten zo schoon zijn als pas geboren
babies. Deze 57 jarige atleet gaat zich vrijdag 30
augustus weer testen op de baan in Utrecht. 1500
meter zonder doping. Oef.
Veel leesplezier!
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Henk Borgmeijer, u zult het
niet geloven, weet niet alle de
namen van de 3 miljoen
hardlopers in Nederland uit
zijn hoofd.
Het zei hem vergeven dat hij
soms een beetje spiekt.
Iedere loper groot of klein,
snel of langzaam, oud of jong
hij heeft voor iedereen een
woordje klaar alsof hij je
buurman is.
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Schrijfremmen

Rinus Groen

Het is zomer, het is heet en er zijn minder wedstrijden.
In deze tijd is het voor mij altijd erg moeilijk om de Spurt
vol te krijgen. Maar het is ook nu weer gelukt.
Na heel veel jaren lopen ga ik steeds meer dingen
relativeren. Zo liep in inde vakantie de kunststofbaan
van Scorpio in Oosterhout op waar 50+ trimmen aan de
gang was. Ik had al een half uurtje door de bossen
gelopen en wilde gewoon eens 200m volle bak lopen
op een echte afstand. De trainer van de 50+
verwelkomde mij als nieuw lid maar ik gaf aan alleen
even een 200m te willen lopen. Geen probleem men
wilde allemaal (een man of 60) wel even ruimte maken.
Ik sloofde me uit en liep 36.25.
Mijn leeftijdsgenoten (ik ben 57 dus ook 50+) gingen
een rondje wandelen en daarna plastic ringen
overgooien. Toen werden er wat spreidsprongen
gemaakt etc. Het drong tot me door dat ik in hun ogen
een extremist moest zijn, terwijl ik zelf mijn prestaties
bedroevend vind.
Ik sprak nog wat met een man die de boel aan het
opruimen was. Hij wilde graag hardlopen maar zijn knie

was naar de kloten. Het drong tot me door dat ik
best wel veel mensen ken die door een niet
functionerend iets niet meer kunnen hardlopen.
Door de jaren heen heb ik ook best wel
momenten gehad dat ik dacht dat het voorbij
was en ik alles er voor over had om gewoon
een stukje te kunnen joggen. Wanneer dat weer
ging werden als snel weer de grenzen
opgezocht en gepasseerd.
Er zijn binnen de club de nodige figuren die al
de 70 gepasseerd zijn (Jaap Wind
bijvoorbeeld foto links) en nog gewoon lopen.
Koester het zou ik zeggen en meedoen is altijd
belangrijker dan winnen.
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Trainersnieuws
Onlangs zijn er een aantal wijzigingen geweest binnen
de TCG. Marjan Vermeer (foto rechts) heeft haar taak
van secretaris overgedragen aan John Benjamins.
e
Verder is de TCG aangevuld met een 5 persoon Jan
Kuiper.
John Benjamins: Na in 2006 voor mezelf te zijn
begonnen met hardlopen ben ik op een gegeven
moment lid geworden van AV Veluwe. Door het lopen
bij de vereniging kwam ik erachter dat hardlopen meer
is dan de voeten voor elkaar zetten en begon ik me
steeds meer te interesseren voor trainingsmethoden en
de hardlooptechniek. Op een gegeven moment ben ik
benaderd om de looptrainer 2 opleiding te gaan doen.
Inmiddels geef ik alweer een tijd trainingen op de
maandag en vrijdagavond. Voor het komende jaar staat
de looptrainer 3 cursus op het programma.
Toen de vacature voor secretaris voor het TCG
ontstond heb ik me hiervoor beschikbaar gesteld.
Samen met de andere leden van het TCG, Erik
Geerdes, Richard van den Haak, Berry de Wied en
kersvers lid Jan Kuiper zorgen we ervoor dat de trainers
hun werk goed en veilig kunnen doen en zich kunnen
blijven ontwikkelen.
Dit doen we o.a. door het organiseren van bijscholing in
de vorm van train de trainer clinics, trainers de
mogelijkheid te bieden om naar de jaarlijkse
looptrainersdag van de atletiekunie gaan. Ook behoort
het organiseren van de jaarlijkse AED / reanimatie en
EHBO training voor de trainers tot onze taak.
Jan Kuiper (foto linksonder) : Sinds 1999
gediplomeerd looptrainer en ik geef iedere woensdag
training op de atletiekbaan aan lopers van verschillende
niveaus. Het is leuk om te doen en ik kan een ieder
aanraden, om ook eens een keer op de baan te komen
lopen, al is het alleen maar om een keer te ervaren hoe
dat is. In het bijzonder wil ik de trainers vragen om eens
een keer te komen kijken of mee te doen.
We kunnen ervaringen uitwisselen. Het is een manier
om je eigen training naar een hoger niveau te kunnen

krijgen. Dat geldt natuurlijk ook voor mij
en zodoende zal ik enkele trainingen met
jullie mee gaan. Al deze ervaringen
kunnen aan de orde gebracht worden in
de TCG (trainers coördinatie groep) om
uiteindelijk een goed en degelijk
trainerscorps op de been te kunnen
hebben.
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Relativiteitstheorie?
Al weer behoorlijk lang geleden is een zekere Albert Einstein wereldberoemd geworden met zijn
Relativiteitstheorie. Nu ben ik geen natuurkundige maar heel kort komt het er geloof ik op neer dat hij
ontdekte en bewees dat de tijd sneller gaat naarmate je beweegt…
Einstein was zijn tijd ver vooruit werd gezegd. Ik zelf denk dat dat wel meevalt.
Einstein heeft slechts de wetenschap die hardlopers al eeuwen bezitten iets verfijnd. Wij hardlopers
weten allang dat de tijd sneller gaat naarmate je samen beweegt.
De relativiteitstheorie van de hardlopers wordt nog steeds regelmatig beproefd. Lange
trainingsrondjes die je al meerdere keren alleen hebt gelopen en waarbij je iedere straatsteen zo’n
beetje al duizend keer hebt geraakt maken dat je dit soort rondjes al ‘alleen lopend’ vaak echt moet
‘afpellen’. Je weet op ieder moment precies hoe ver en vooral hoe lang je nog moet lopen. Zo af en
toe loop je datzelfde uitgesleten rondje met een trainingsmaat. Je doet er even lang over maar bent
door het gezelschap en het gesprek onderweg veel minder bezig met afstand én tijd. De tijd gaat voor
je gevoel veel sneller. Thuisgekomen realiseer je je direct hoe relatief het begrip tijd is. Zie hier “de
relativiteitstheorie van de hardlopers”: de tijd gaat harder naarmate je samen beweegt.
Natuurlijk realiseer ik me dat het hier om 2 verschillende grootheden gaat: de werkelijke
(natuurkundige) tijd en de “gevoels-tijd” (psychologische tijd?).
Toch is de “gevoels-tijd” in ons dagelijks leven vaak
minstens zo belangrijk en lijkt die op gespannen voet te
leven met de werkelijke tijd: iets wat we erg leuk vinden is
voorbij voor we er erg in hebben (terwijl we dat juist graag
langer willen blijven doen) en iets waar we moeite mee
hebben wordt een langdurige worsteling waarbij een minuut
als een uur kan aanvoelen.
Je zou kunnen zeggen dat we het effect van de
relativiteitstheorie van de hardlopers en het relatieve begrip
“gevoels-tijd” het beste zo kunnen omschrijven:
Hoe minder je je bezig houdt met de werkelijke tijd tijdens je
handelingen, hoe minder die tijd je gemoedstoestand
negatief beïnvloedt.
Daar ligt dan ook direct de uitdaging van de prestatiesporter. Vooraf en achteraf met tijden en records
bezig zijn is prima maar tijdens de prestatie zelf heeft dit vaak een omgekeerd effect. Vaak hoor of
lees je ook in de reacties van atleten die een record hebben gelopen, dat ze tijdens hun prestatie
totaal niet met een tijd bezig waren. Kortom atleten die het begrip tijd op het juiste moment konden
loslaten - er de relativiteit van konden inzien - bereikten topprestaties.
Je zou kunnen zeggen dat “de relativieteitstheorie van de hardlopers” de sleutel tot succes van veel
atleten is en is geweest.
Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik denk dat de relativiteitstheorie van de hardlopers veel ouder is
dan die van Einstein. Wie weet had Einstein wel voorkennis. Zou Einstein een hardloper zijn
geweest…?
Geschreven door Lex Frentz, die:
Zoals zoveel hardlopers verslaafd is aan de tijd
Nog altijd loopt met een stopwatch/sporthorloge
De Relativiteitstheorie in theorie beheerst maar in de praktijk nog veel fouten maakt
Graag met anderen traint maar nog te vaak net zo lief alleen
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De gemiste medaille
De Volkskrant weet ons te vertellen dat dit WK atletiek, ondanks alle bezuinigingen, op één na het
meest succesvolle is voor Nederland. Zevenkampster Daphne Schippers en verspringer Ignisious
Gaisah pakten een medaille; brons en zilver. Volgens NOC*NSF is het maken van keuzes om alleen
het meest succesvolle te ondersteunen dus niet rampzalig.
Als geboren Ghanees en voor dat land al een wereldtitel pakkende is de in Rotterdam gevormde
verspringer Gaisah een voorbeeld hoe het zonder steun van de bond ook mogelijk moet zijn om
kampioen te worden.
Op een zwoele vrijdagavond waren Menno Koomen, Rinus Groen en Bas Mekking getuige van een
ander raspaardje dat wellicht ook een medaille voor Nederland had kunnen pakken wanneer haar
inburgering iets sneller was verlopen.

De 20-jarige Sifan Hassan van Eindhoven atletiek liep de 3000m, gehaast door Gert-Jan Liefers, in
een mondiale toptijd van 8.41.61.
Sifan Hassan (1993) is een in Nederland woonachtige Ethiopische atlete, die zich heeft toegelegd op
de middellange afstanden, waarin zij in korte tijd een zeer hoog niveau heeft bereikt. Middels een
naturalisatieproces hoopt de Ethiopische binnenkort de Nederlandse nationaliteit te verwerven,
waardoor zij in staat zal zijn om voor Nederland uit te komen op grote toernooien.
in 2008 werd Hassan door haar moeder naar Nederland gestuurd. Over de achtergronden die hiertoe
leidden laat zij niets los. Aanvankelijk kwam zij terecht in een opvangkamp in Zuidlaren, waar zij zich
doodongelukkig voelde. "Ik heb iedere dag gehuild. Ik was daar zo ongelukkig. Ik mocht niet naar
buiten, het was een gevangenis. Ik wilde dood", aldus de Ethiopische. Na acht maanden ging ze in
Leeuwarden wonen, daar werd zij opgevangen door een vrouw die zich als een moeder over haar
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bekommerde. Daar kon ze het hardlopen, dat ze eerder in Ethiopië op recreatieniveau had bedreven,
[1]
weer oppakken, de omgeving was echter niet uitnodigend voor lange trainingen.
Er kwam pas verandering in die situatie toen zij in Eindhoven terechtkwam, waar zij werd opgenomen
door de Ethiopische gemeenschap en voor het eerst zelfstandig kwam te wonen. Ze startte er een
[2]
opleiding in de zorg aan het plaatselijke ROC. Ze werd lid van Eindhoven Atletiek, waar haar trainer
[1]
oud-atleet Aiduna Aitnafa was.
Tijdens de Sylvestercross in Soest, eind 2011, liep ze in de kijker van bondscoach Honoré Hoedt.
Deze nam haar op in zijn trainingsgroep. Hassan kwam te wonen in een atletenflat op Het Dorp bij
Arnhem, waardoor zij regelmatig op Papendal kon trainen. Sinds Hoedt medio 2013 zijn
bondstrainerschap heeft beëindigd als gevolg van de drastische bezuinigingsmaatregelen die de
Atletiekunie moest nemen, heeft deze nu zijn Running Team Europe opgericht, waarin onder meer
[1]
Sifan Hassan is opgenomen. De trainingen op Papendal konden hierdoor worden gecontinueerd,
terwijl zij nu officieel lid is van Nijmegen Atletiek.
Hopen op snelle naturalisatie
In 2013 liep Hassan al vroeg in het seizoen op de 1500 m een tijd van 4.06,37 waarmee zij zich in
feite kwalificeerde voor de wereldkampioenschappen van 2013 in Moskou. In Ostrava en Lausanne
verbeterde zij zich verder middels enkele races via 4.04,02 tot 4.03,73. Ter vergelijking: het
Nederlandse record op dit onderdeel staat al sinds 1987 op 4.03,63 op naam van Elly van Hulst.
Hierop besloot technisch directeur ad interim Joop Alberda van de Atletiekunie pogingen in het werk te
stellen om versnelling aan te brengen in de aanvraag van een Nederlands paspoort voor de
Ethiopische, zodat Hassan in Moskou voor Nederland zou kunnen uitkomen. Alle inspanningen
mochten echter niet baten, waardoor de Ethiopische dit WK aan zich voorbij ziet gaan.
Bij eerstvolgende grote toernooien hoopt zij echter wel in het Nederlandse tenue van start te kunnen
gaan. Ultiem doel is een 1500 m onder de vier minuten en
een medaille op de Olympische Spelen van 2016 in Rio
de Janeiro.
Persoonlijke records
Onderdeel Prestatie Datum

Plaats

800 m

2.00,86 13 juli 2013

Heusden-Zolder

1000 m

2.41,43 11 mei 2013

Lisse

1500 m

4.03,73 4 juli 2013

Lausanne

3000 m

8.41,61 9 augustus 2013 Utrecht

5 km

15.47

21 april 2013

Korschenbroich
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Voedings tips

Menno Koomen

Rinus Groen vroeg mij of ik een stukje voor de Spurt wilde schrijven over mijn recente ervaringen met voeding. Ik had
hem namelijk verteld dat ik mijn voedingspatroon flink had omgegooid. Echter, ik vroeg mij af in hoeverre zo’n artikel
past in een Clubblad van een Atletiekvereniging. Het heeft namelijk niet zoveel met atletiek te maken, maar meer met
gezond leven en bewust omgaan met voedsel. Aangezien dit voor iedereen nuttig kan zijn en dus ook voor de 600
leden van Veluwe leek het me toch zinvol deze inzichten met jullie te delen. Ben je alleen geïnteresseerd in atletiek
sla dan dit artikel over…
Achtergrond
Doordat ik sinds november vorig jaar ziek ben (kanker) en op zoek was naar goede adviezen en ondersteuning
binnen de complementaire (alternatieve) geneeskunde, kreeg ik via mijn complementaire arts zijn e-boek waarin wordt
gewezen op een aantal aspecten van voeding in de huidige westerse maatschappij waar ik me onvoldoende van
bewust was. Deze inzichten wil ik in dit artikel met jullie wil delen.
Mijn arts is er van overtuigd, na meer dan 25 jaar praktijk ervaring, dat in meer dan 80% van de gevallen het ontstaan
van mijn ziekte wordt veroorzaakt door 3 belangrijke oorzaken; slechte voeding, een verminderde cel-ademing en
stress. Op de eerste twee oorzaken die te maken hebben met voeding zal ik in dit artikel wat dieper in gaan. Stress
probeer ik zoveel mogelijk te beperken via hardlopen en dagelijkse meditatie. Ben je nog niet bekend met meditatie
maar wel geïnteresseerd, kijk dan eens op http://www.stadsverlichting.nu en ga eens vrijblijvend (en gratis) naar een
meditatie bij jou in de buurt.
Slechte voeding en een verminderde Celademing in je lichaam
Het lichaam kan slechts enkele minuten zonder
zuurstof. Zuurstof wordt via het bloed
opgenomen in je lichaam door middel van celademing.

Medisch onderzoek laat zien dat wanneer de
cel-ademing 100% is, er onmogelijk tumor
cellen kunnen ontstaan. Dit betekent dat het
(voor iedereen) van belang is om een optimale
cel-ademing te bevorderen. Hiervoor zijn een aantal voedingsstof aspecten van belang;
De juiste verhouding van essentiële* vetzuren Omega-3 en -6 (essentieel wil zeggen dat het lichaam deze
stoffen zelf niet kan aanmaken)
afwezigheid van transvetten
aanwezigheid van alle essentiële* aminozuren
afwezigheid van gewone suikers en aanwezigheid van essentiële* suikers
Een aantal specifieke mineralen
*) essentieel wil zeggen dat het lichaam deze stoffen zelf niet kan aanmaken. Je moet deze stoffen dus via voeding
binnen krijgen.
Essentiële vetzuren Omega-3 en -6
Een gezonde celwand bestaat voor een groot deel uit de essentiële vetzuren Omega-3 en -6. Echter, door de huidige
westerse landbouwmethoden is Omega-3 voor een groot deel uit onze voeding verdwenen. Om dit te compenseren
kun je iedere dag Omega-3 en -6 in nemen in de verhouding 1:1 en daarmee de cel-ademing bevorderen. Dit kan op
verschillende manieren, maar ik heb gekozen voor het 2x daags eten van een flinke theelepel lijzaadolie en
hennepzaadolie in de verhouding 1:1.
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Afwezigheid van transvetten
In de plaats van de verdwenen Omega-3 eten mensen
nu vaak bewerkte- en verharde vetten (transvetten).

Deze vetten nemen in de celwand de plaats in van
onverzadigde vetten en kunnen GEEN zuurstof ademen.
Daarmee hebben ze een dus desastreus effect op onze
gezondheid. Je vindt transvetten in de meeste pakjes,
blikjes, margarines, kant-en-klaar producten en andere bewerkte voedingsmiddelen die langer houdbaar zijn gemaakt.
Het vermijden van transvetten in je voeding is dus belangrijk en doe je door zoveel mogelijk natuurlijke en biologische
producten te gebruiken en zo min mogelijk (lang) houdbaar voedsel te kopen in de supermarkt. Zelf komen wij nu
wekelijks bij de biologische supermarkt (ekoplaza op de asseltse straat) en de turkse groenteboer (ozbaktat in orden).
Aanwezigheid van Essentiële Aminozuren
Essentiële Aminozuren zijn bouwstenen van eiwit en nodig voor een gezonde celwand en daarmee belangrijk voor het
zuurstoftransport in het bloed (hemoglobine). Daarom moet iedereen dagelijks voldoende essentiële aminozuren
binnen krijgen. Dit kan door biologisch vlees te eten en/of zeewier, granen, noten, zaden en bonen op een goede
manier te combineren. In mijn geval heb ik gekozen voor een combinatie van een
voedingssupplement en het regelmatig eten van zeewier en diverse noten.
Afwezigheid van gewone suikers en aanwezigheid van essentiële suikers
Tumor cellen leven op suiker en op koolhydraten (die weer in het lichaam worden
omgezet in suiker).
Daarom raden de meeste deskundigen aan om geen suiker te eten en koolhydraten
zoveel mogelijk te beperken. Ik pas dit toe door zo min mogelijk suiker te gebruiken en
zo min mogelijk koolhydraten. Vroeger (100 jaar geleden) at de gemiddelde
nederlander 5 kg suiker per jaar. Tegenwoordig eet men 35 kg suiker per jaar. Dit is
dus 7x zoveel !! Je wilt ook echt niet weten in hoeveel supermarkt producten suiker zit
(als je op de verpakking kijkt wat er in zit). In bijna alles zit suiker. Wil je hier meer over
weten kijk dan naar de zeer nuttige documentaire van zembla:
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1327541#0

Koolhydraten vermijdt ik door ’s morgens te ontbijten met een groente/fruit smoothie, bij de lunch eet ik koolhydraat
vrij (spelt)brood en ’s avonds eten we bijna geen aardappelen meer, veel spelt producten (pasta) en vegetarische
maaltijden. Daarnaast drink ik geen koffie meer, geen frisdrank maar veel verse munt thee. Essentiële suikers zitten
vooral in Zeewier en daarnaast gebruik ik voeding supplementen.
Een aantal specifieke mineralen
Als laatste heb je voor een optimale verbranding van zuurstof in de cel ook de mineralen ijzer, magnesium, zink,
koper, mangaan, chromium en boron nodig. De tegenwoordige gewassen bevatten veel minder van deze mineralen
dan vroeger. Om toch voldoende binnen te krijgen neem ik voeding supplementen en biologische producten.
Het volgende nummer zal ik wat meer vertellen over groene smoothies. Het overstappen op groene smoothies was
een flinke positieve verandering in ons dagelijkse voedingspatroon en zeker de moeite waard voor een apart artikel.
Wil je meer weten of heb je specifieke vragen? Je kunt mij altijd mailen op koomenno@gmail.com
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Zeventig
Joop Scheltens en Ep Winterman zijn de 70 gepasseerd en hebben er elk al een jaar of 40 qua lopen
op zitten. Een korte overpeinzing.
Na 40 jaar nog kunnen hardlopen, verstand of geluk?
Joop. Ik heb tot mijn zestigste altijd geroepen: tussen 60 en 70 jaar gebeurt het, dan gaat het lopen
niet meer. Ik dacht daarbij aan steeds terugkerende blessures, beentjes die niet meer willen etc. Ik
ben wel 15 geleden begonnen aan de oefeningen die een keer in SPURT hebben gestaan: rek-, streken kracht-oefeningen. Dat is dus verstand, met als motivatie: Hoe lang blijft het gewoon doorgaan. Ik
ben een paar jaar geleden uit de snelste groepen bij de clubtraining op zaterdag en dinsdag gestapt:
niveautje lager dus. Ook verstand dus.
Ep. Ik denk beide. OP het moment dat je lichaam aangeeft dat het toch wel wat veel wordt door
blessures, regelmatig niet fit voelen moet je terugnemen zowel in omvang als intensiteit tot het
moment het dat je het nog leuk vindt. Dit kan bv door geen wedstrijden meer te lopen maar samen
met anderen gewoon gaan lopen voor de lol.
Wat vond je van zelf toen je 30 was van iemand die 70 was en hardliep?
Joop. Ik dacht gewoon dat je lichaam dat niet meer zou trekken.
Ep. Toen ik 30 was, was ik nog maar een paar jaar bezig. De oudste die ik regelmatig tegenkwam bij
wedstrijden was Pim de Jong, die lid was bij NEA Volharding, AV’34 en AV Veluwe.
Hij was even door de vijftig en vreselijk fanatiek. Tegen hem keek wel op maar was nog lang geen 70.
De oudste en een van de bekendste was Pleun van Leenen die in 1928 nog op de olympische
marathon uitkwam voor Nederland. In 1978 herinner ik me nog dat hij
als 77 jarige in de halve marathon was aangemeld. Hij liep op die
leeftijd iets meer dan twee uur over een halve.
Persoonlijk dacht ik toen dat ik als 70 jarige al lang niet meer zou lopen.
Het is dus anders uitgepakt.
Joop Ruter uit Rotterdam (foto rechts) is 80 geworden en loopt nu
73.08 op de 400m. Wat vind je daar van?
Joop. Ik hoop begin oktober 76 te worden. Nu zou ik dat wel halen denk
ik. Maar op m'n tachtigste? Ik weet het niet, maar als het lichaam verder
zou functioneren zoals nu, gaat het misschien. Ik heb het nu als doel
genoteerd.
Ep. Bij deze vraag over Joop Ruter denk ik aan de Duitse film
“Herbstgold”, waar ook 80 jarigen meedoen aan het
wereldkampioenschap voor veteranen. Ik heb wel bewondering voor
deze mensen. Ik vraag me echter af of je op die leeftijd nog een
competitie moet willen aangaan. Anderzijds vind ik dat hij het zeker
moet doen als hij er plezier aan beleeft.
Wat is het grootste leerpunt/tip op loopgebied dat je aan het
nageslacht wilt meegeven?
Joop. Een lenige loper is een goede loper en een goede loper is een
lenige loper. Gewoon blijven trainen. Het moet leuk blijven.
Ep.Het grootste leerpunt dat ik wil meegeven is luister goed naar je lichaam. Zoek naar balans tussen
training en rust.
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Sanders
Rinus Groen
Al jaren vallen de mannen en
vrouwen met de pakken met
Sanders puzzelboeken me op bij
de diverse loop evenementen.
Stuk voor stuk gasten waar je
rekening mee moest houden.
Het leek me dus leuk om er
eens een insider iets over te
laten vertellen.
Peter Timmer (foto rechts) zat
vorig jaar in het Centraal Beheer
Team dat de dubbele Asselse
Mijl liep en nog 2 anderen
bleken samen met hem door
Sanders gesponsord te worden.
Na een meer dan een half jaar
zeuren bleek dat Peter er
eigenlijk geen zinnig woord over
kon schrijven. Alhoewel het een
team is zijn de leden slechts
door de sponsor verbonden en
hebben naast het lidmaatschap
van bijvoorbeeld de triathlontak
van Aquapoldro niets met elkaar
van doen. Sterker nog ze
kennen elkaar nauwelijks.
Je hoeft niet bepaalde prestaties
te leveren, een bepaalde leeftijd of geslacht te hebben. De exposure, waar de sponsor het voor doet
,is er in ieder geval.
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Zondag 3 november 2013- Randerodecross
In de maand november is het elk jaar weer afwachten hoe het met
het weer is gesteld. Hoe dan ook staan er elk jaar weer vele
regionale lopers aan de start voor de modderigste loop van
Apeldoorn. Wees niet bang, want de zon schijnt ook vaak genoeg!
De parcoursbouwers lopen standaard in de week ervoor meerdere
malen over het parcours om op zondag niet voor onverwachte
verrassingen te staan. Het grote blad wordt van de paden
weggeharkt en de onzichtbare boomwortels worden met wat lint en
witsel weer zichtbaar gemaakt voor alle zondagslopers. Veel strijd
en snelle tijden voorin. Achterin vooral blije gezichten en trotse
familieleden. Zoals vertrouwd gemoedelijk en een warme traktatie
bij de finish. Bij inlevering van het startbewijs na afloop een leuke
herinnering.
Na-inschrijving
Inschrijven is alleen op de wedstrijddag mogelijk. Inschrijven kan
vanaf 10.00. Geen pinmogelijkheid, dus neem voldoende
contanten mee.
Flyer
Voor dit jaar is er weer een prachtige flyer in de maak. Je kunt deze flyer binnenkort downloaden
en gebruiken om vrienden, familieleden en collega's enthousiast te maken voor deelname aan deze
prestatieloop.
Locatie
De start en finish is bij Zr. Meijboomlaan onder het viaduct te ApeldoornGeen douche en
kleedgelegenheid aanwezig.
Routebeschrijving
Rijdende op de A1 neemt u de afslag Apeldoorn-Zuid, Beekbergen. Je gaat linksaf richting
Beekbergen. Bij de verkeerslichten ga je linksaf (Laan van Malkenschoten). Rechtdoor bij de eerste
rotonde en bij de tweede
grote rotonde ga je wederom
rechtdoor. Daarna ga je bij de
stoplichten linksaf. Vervolgens
weer de eerste weg links (voor
het ziekenhuis ZR
Meijboomlaan in). Alsmaar
door blijven rijden totdat je bij
het viaduct bent.
Starttijden
11.00 3.2km (1 ronde)
11.00 6.4km (2 rondes)
11.00 9.6km (3 rondes)
11.00 16.1km (5 rondes)
Kosten Alle afstanden € 4
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Nieuwe secretaris AV Veluwe
Martin Helmink
Na wat wisselingen op deze post heb ik
deze taak overgenomen van waarnemend
secretaris Elbert Voogt.
Al enige tijd liep ik met het plan om weer
iets te doen op bestuurlijk vlak voor AV
Veluwe. Vrijwilliger, secretaris
hardloop4daagse, speaker op
clubwedstrijden, inval trainer, al deze
dingen heb ik al eens gedaan voor AV
Veluwe.
Na bijna 20 jaar lid te zijn van AV Veluwe
is blijft het gewoon een leuke en gezellige
vereniging. Ik ben mijn ontdekker Rinus
Groen dan ook zeer dankbaar dat hij in
contact heeft gebracht met AV Veluwe. Dit
mede door mijn opvallend stijl van lopen,
scheef als een banaan, dat kon veel beter.
Het is allemaal goed gekomen, mede door
de goede trainingsaanpak van Rinus.
Mijn PR s op de 1500 en 3000 de favoriete
baan afstanden gingen omlaag.
Het lange bleef echter trekken 10,
15, 21, 42,1 KM alles kon niets was te
gek.
Veelvuldig liep ik deze afstanden in
goede tijden.
Het podium was echter vaak net te
hoog gegrepen.
De prestaties vlogen wel vooruit,
zolang het blessure duiveltje maar
weg bleef.
Nu zijn scherpe tijden minder van
belang, maar het plezier staat
voorop.
Zo kijk ik als opticien door een
plezierige bril naar AV Veluwe.
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VOOR AL UW NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Onze organisatie kenmerkt zich door haar open communicatie, klantgerichte aanpak en vakmanschap.
Dankzij onze jarenlange ervaring, kunnen wij u goed helpen met de uitwerking van uw verbouw en
nieuwbouwplannen. Wij adviseren u over de technische en praktische mogelijkheden, zodat u de juiste
beslissingen kunt nemen. En indien nodig kunnen wij voor u ook tekenwerk, constructieberekeningen en een
omgevingsvergunning regelen.
Interesse? Bel vrijblijvend met Marcel Derksen op 06 – 301 89 422

WIJ ZORGEN DAT U TEVREDEN BENT OVER ONS WERK
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Van oorzaak naar gevolg.
Ep Winterman
(Les Six jours de Toulois)
Vaak is ene wedstrijd de opstap naar een andere
wedstrijd. Zo ging het ook met onze deelname aan de
Six jours de Toulois,een 6 daagse etappewedstrijd in
de buurt van het Franse stadje Toul, ongeveer 25km
ten westen van Nancy.
In dit geval is de oorzaak de ontmoeting in 1986 met
Henk Bronswijk na de eerste Swiss Alpine marathon in
Davos. Henk, Nederlands kampioen op de 100 km
komt ’s avonds in ons vakantiehuis op bezoek om wat
na te praten en wat te drinken. Het gesprek komt op
etappewedstrijden, die op dat moment alleen nog maar
in het buitenland worden gelopen. Hij verteld over twee
wedstrijden in Frankrijk waar hij al een paar jaar komt.
Een ervan is “ Les six jours de Toulois”. Hij maakt ons
enthousiast met als gevolg dat begin jaren 90 Maurice
en Elbert richting Frankrijk rijden voor een eerste
deelname van Veluwekant. Hun enthousiaste verhalen steken meer Veluwenaren aan en zo komt het
dat de volgende jaren naast een stel lopers uit het Westland een wisselend stel lopers uit Apeldoorn
half juni ”acte de présence” geven in het stadje aan” la Moselle”. Zo haal je Frans ook weer eens op.
Zoals de naam aangeeft bestaat de wedstrijd uit 6 etappes in verschillende dorpen rondom Toul met
op woensdag een rustdag. Op de eerste dag, zondag, meldt iedereen zich tegen 09.00 uur op de
parkeerplaats van supermarkt “CORA” voor het ophalen van het startnummer en het
programmaboekje. Er wordt hier en daar een praatje gemaakt waarna iedereen zich opstelt voor de
groepsfoto in de plaatselijke krant. Om 10.00 uur klinkt het startschot voor de eerste etappe over 12 à
13 km, die niet al te moeilijk is. Tot en met de derde etappe wordt over het algemeen het klassement
wel gemaakt . Daarna verandert er
niet zoveel meer en kent iedereen
zijn plaats wel zo’n beetje. Op
tweede dag is “contre la montre”
gepland.
Een tijdloop over ruim 7 km voor
de specialisten. In de jaren
negentig betekent dit een parcours
waar in drie kilometer 300 meter
omhoog moet worden gelopen om
na een vlak rondje op het plateau
weer even stijl naar beneden weer
richting finish te stuiteren. De
derde dag is voor ons
Veluwelopers de dag om
eventueel wat goed te maken en
zich in het klassement wat
omhoog te wurmen. Het is de dag
van de twintig kilometer van
Bulligny, het dorp waar ook
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jaarlijks nog wel eens Veluwenaren heen reisden voor een 12 uur estafettewedstrijd. Het parcours van
Bulligny wordt in het programmaboekje als de bergetappe gekenschetst met heuvels die namen
hebben gekregen, zoals: Bull Terrier, Hyper Bull, Maxi Bull en Medium Bull. Na deze etappe de
rustdag welkom. Na 3 etappes ben je gewend aan de parcoursen met af en toe een heuvel en is het
vooral de vermoeidheid die parten gaat spelen. Maar dat geldt voor iedereen. Dit in het bijzonder voor
de Franse deelnemers die overdag moeten werken en ’s avonds hun wedstrijdje komen lopen. Voor
ons Nederlanders is het dag regime: uitslapen, ontbijten met een vers stokbroodje, naar het centrum
van Toul voor de krant en een kopje koffie of een spelletje jeu de Boules bij de gehuurde gite,
De middag wordt er geslapen een beetje gegeten en voorbereid op de wedstrijd in het volgende
dorp. Het dagelijks uitslapen is niet alleen lekker maar ook nodig want iedere avond wordt het laat. Na
de wedstrijd is er nl. dagelijks “pot de l’amitié”, een pasta party, met een wijntje en soms een BBQ,
waar nagepraat word en de veranderingen in het klassement worden doorgenomen. Vaak gaan hier
de Nederlanders het laatst weg. De laatste dag heeft altijd een wat feestelijk karakter. Sommigen
lopers komen zelfs een beetje verkleed. Bij de prijs uitreiking zijn door de jaren heen zowel de
Veluwe lopers als de Westlanders regelmatig op het podium terug te vinden. Zoals vaak gebruikelijk
bij Franse wedstrijden is het ook hier mogelijk je op te geven voor een gezamenlijke maaltijd.
Als ik nog wel eens terugdenk aan Toul, waar ik in 2000 voor de laatste keer deelnam, herinner ik me
in de eerste plaats de gastvrijheid van de familie Schneider, het hart van de organisatie. Steevast was
het bedoeling dat we bij aankomst in Toul ’s avonds te gast waren bij Pierre en Josette om te eten met
de gehele Nederlandse groep. Een andere voor mij speciale herinnering is de uitnodiging van een
loper uit Liverdun om op de rustdag met een paar Nederlanders bij hem te komen eten. Na het eten
word ik van het een op het andere moment ziek. Klappertanden, koud, duizelig etc. De buurman, die
ook aanwezig is weet raad. Ik krijg een klein pilletje van hem dat ik bij thuiskomst moet innemen en
gaan slapen.
De volgende morgen word ik weer volkomen fris wakker en ’s avonds loop ik weer als nieuw de
etappe.
Die Fransen hebben goede spullen.
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Ledenmutaties
Nieuwe leden; Mariette van Marrewijk, Armande de Wit,
Margriet Zweverink, Marjon Prins, Barbara van Vliet, Frank
Boere, Joost Gerritsen
Bedankjes; Ellen Kluin, Cees Bosselaar, Mark Visser, Alice
Evers, Janneke Venema, Erik Heidekamp, Betty Wonnink
Cees Bosselaar is niet vaak in de gelegenheid om naar een
training van AV te gaan en heeft enige tijd geleden maar
besloten om te bedanken voor het lidmaatschap. Afscheid van
het lopen heeft hij nog zeker niet genomen, daarvoor doet hij
het nog te graag en loopt wel zeker 4 maal per week.
Ook pakt hij regelmatig de fiets (mtb) om lekker door de
bossen te raggen.
Omdat hij al zo vaak met allerlei loopjes heeft meegedaan kiest
hij ervoor om zelf een mooie route te bedenken en met
vrienden op verschillende lokaties te lopen. Alleen aan de
halve van Zwolle en de Berenloop op Terschelling doet hij wel
ieder jaar aan mee, deze lopen vervelen nooit.
Gelukkig gaat het nog heel goed met hem en heeft hij geen last
van blessure's.

U-track

Rene van Vliet

Afgelopen vrijdag was de laatste van de serie Trackmeetings in Utrecht. Trackmeetings zijn
laagdrempelige, zeer druk bezochte baanwedstrijden in Utrecht. Echt een aanrader voor een ieder. Er
is een open inschrijving. Je hoeft helemaal geen wedstrijdlid te zijn. Heel leuk om eens mee te maken.
Er is een speaker, er is muziek, er is veel publiek. Zeer inspirerend. De afdeling krasse knarren van
AV Veluwe was natuurlijk aanwezig. De stamtafel in de kantine was al snel bezet. Eerst begonnen we
met koffie. Na de wedstrijden kwam het gerstenat op tafel.
De organisatie sierde de avond op met bitterballen en kroketten.
Natuurlijk werd er ook gelopen.
Cees Weeda (M60 5.05.68), Rinus Groen (DNF), Jan Hollak (M55 5.20.13) en ondergetekende (M55
5.12.64) liepen de 1500 meter. Een gevreesde afstand. Onder kenners staat deze afstand bekend als
" 4 rondjes dood gaan". Gelukkig bleven we allemaal gewoon doorgaan met leven na de finish. Rinus
vond het welletjes na een ronde. Misschien wel heel verstandig.
Daarna was het de beurt aan snelle
knar Menno Koomen (foto links). Hij
houdt meer van het nog kortere
werk. Vanuit de startblokken snelde
hij naar de finish van de 200 meter.
Volgens ons liep hij een clubrecord
(31.33) maar daar gaat natuurlijk
onze eigen commissie over.
We hadden nog een jonkie in ons
midden. Gastlid Andre Venter, 20
jaar, liep een veelbelovende 8.50 op
de 3000 meter.
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Bob de Vries zilver op NK masters
Triathlon
Op het Nederlands kampioenschap olympic
distance heeft triatleet Bob de Vries(47
jaar) het zilver behaald. De strijd om het
Nederlands kampioenschap werd in
Klazinaveen gehouden. Na 1500 meter
zwemmen had de Vries een kleine voorsprong
van 45 seconden op de nummer 2 in de
wedstrijd Rob Barel.
Door een goed fietsonderdeel kon de
concurrentie op Barel na niet dichterbij komen.
Samen konden zij aan de afsluitende 10km
lopen beginnen. Vorig jaar op hetzelfde
kampioenschap was de Vries nog niet goed
genoeg voor het podium.
Dit jaar gaat het lopen blessure vrij, echter nog
niet op top nivo. Tijdens het lopen kost me
dat nog wat tijd maar ben zeer content met dit
huidige nivo aldus de tevreden Bob de
Vries. Die 29 seconden later finishte als de
winnaar in zijn cattegorie. Bob de Vries
eindigde in een tijd van 2.04.49.
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Een droom-PR!
Alsof het de normaalste zaak van de wereld is heb ik
vandaag getraind met Dolf Jansen, je weet wel, 's lands
hardlopende cabaretier.
Dolf loopt een stukje harder dan ik, dus bood Dolf aan
me letterlijk op sleeptouw te nemen voor een rondje van
een kilometer of 15. Met elkaar verbonden door een
touw dat we om onze middel hadden vastgesnoerd
speerden we werkelijk over het trainingsparcours. Daar
waar ik uit de bocht dreigde te vliegen en in een
bloemperk dacht te stranden gaf Dolf er een extra snok
(ja dat is een wielerterm maar het klinkt zo mooi) aan en
vloog ik door de middelpuntvliedende kracht zomaar in
één sprong over tien meter tuinvlijt.
Ik voelde me geweldig en begon te geloven dat ik in
deze training sneller zou lopen dan ik ooit gedaan had,
mijn pr op de 15 km zou er zeker aan geloven! Toen Dolf
opperde om even in één of ander clubhuis wat te gaan
drinken had ik ook geen argwaan. Dat kon er nog wel bij,
zover lag ik voor op mijn schema!
Vreemd genoeg waren in dat clubhuis bekenden van AV Veluwe bezig met het opbouwen van een
podium voor, zo dacht ik te begrijpen, de hardloopvierdaagse.
Elbert bood ons aan om mee te lopen en Dolf werd nog enthousiaster dan hij normaal gesproken al is
en de spraakwaterval speerde er meteen vandoor. Elbert ging er natuurlijk direct achteraan en voor ik
me realiseerde dat het touw tussen mij en Dolf niet meer vastzat bleef ik vertwijfeld achter.
Vlug er is geen tijd te verliezen, mijn all time best kan nog steeds gered worden, dacht ik...
Ik speerde een oranje deur door ( natuurlijk oranje...) en kwam op een soort overloop met weer 4
oranje deuren. Natuurlijk wist ik de weg, hier was ik toch eerder geweest? Ik sloeg een deur open en
kwam in een gang met aan het einde een... Ja je raadt het al, oranje deur. Dat moest de deur naar
buiten zijn. Vlug geen tijd te verliezen! Het wordt nu krap of ik mijn super prestatie nog kan neerzetten,
het kan nog steeds, dacht ik in wanhoop. Ik sloeg de oranje deur open en..., was nog niet buiten.
Weer een lange gang met aan het einde een oranje deur. Daarna zou ik dan buiten zijn? Nee dus... Ik
bleek onder het podium uit te zijn gekomen dat mijn clubgenoten aan het op zetten waren. Hans van
Driel keek me met een grote grijns onbegrijpend aan. Wat wist hij van mijn paniek om nog aan te
haken bij Dolf en Elbert?
Onbegrepen legde ik me neer bij mijn nederlaag, mijn ‘moment of fame’ was me tussen de vingers
door geglipt. Op het toppunt van die frustratie werd ik zwetend wakker.
Met een glimlach herkende ik de droom die ik en waarschijnlijk vele hardlopers met mij, regelmatig
heb. Ik heb al op het punt gestaan om hardlopend op klompen over klinkerweggetjes die bergafwaarts
liepen mijn marathon pr te verbeteren, waarna ik tijdens de verzorging verdwaalde in een labyrint van
gangen en de topprestatie smolt als sneeuw voor de zon. Zo zijn er veel varianten op dit thema in mijn
droom-loop-wereld gepasseerd.
Achteraf altijd weer een bron van vermaak. Of zit er toch meer achter? Iemand een idee of een zelfde
ervaring?
Lex Frentzzzzz….
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Kennismakingsestafette
Alfons Bronsink.
Waarom ben je bij AV Veluwe gaan hardlopen en wat spreekt je vooral aan bij AV Veluwe?
Allereerst omdat ik toch al een jaar of 7 niet meer gesport had en mijn conditie daardoor een duikeling
nam. Hierbij kon ik kiezen tussen AV’34 en AV Veluwe; het verschil zat hem voor mij in het feit dat AV
Veluwe echt puur georiënteerd is op hardlopen en dat ook doet in het bos, waar AV34 meer op de
baan loopt.
Wat mij aanspreekt bij AV Veluwe is het feit dat je niet verplicht bent bij een vaste groep te lopen. Ook
heb je meerdere mogelijkheden om door te stromen. Het feit dat ik straks een onregelmatig schema
heb wat betreft loopmogelijkheden maakt het daardoor een stuk aantrekkelijker.
Ik ben begonnen afgelopen jaar
december bij Claudia (foto rechts) en
Berry ( gezellige groep ) en daar is het
althans voor mij makkelijk vol te houden.
Lopen in een groep is vaak net wat
makkelijker om gemotiveerd te blijven,
dan dat je dit individueel doet in de
conditionele opbouwfase, althans zo
ervaar ik dit.

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk in de zorg. En
daarnaast studeer ik in deeltijd In Leiden
Rechtsgeleerdheid ( in de avonduren ).
Ook werk ik een aantal uur als vrijwilliger
bij MD ( maatschappelijke dienstverlening ) .

Wat is je beste sportprestatie en wat is je doel?
In het verleden heb ik heel veel hardgelopen. Van 5 km tot en met 60km. De afstanden tussen de 5km
en 15km liggen mij het best. Vergelijkenderwijs heb ik de 15km ooit afgelegd onder het uur, wat
opnieuw mijn streven is.
Mijn tweede doel is dat wel op een verantwoorde manier te doen, waarin ik nog wel eens te kort wil
schieten.
Wat voor hobby’s heb je naast het hardlopen?
Naast het hardlopen heb ik een veelzijdigheid aan dingen die ik graag onderneem. Ik ben een
sportfanaat ( ooit CIOS gedaan ), maar mag ook graag naar sport kijken. Buiten het hardlopen ga ik
regelmatig een balletje trappen, basketballen, of mountainbiken. Ik ga graag een avondje bowlen al
dan niet poolen. Ook ben een groot fan van voor fantasy boeken ( Rad des Tijds/ Game of Thrones ).
Vraag van Tim van der Brink; Wat is jouw doel voor in de toekomst op hardloopgebied en hoe
ben je van plan je voor te bereiden op dit doel?
Mijn doel is op een verantwoorde manier nu te trainen om uiteindelijk onder het uur een 15km te
lopen. Op dit moment moet ik uitkijken voor blessures omdat ik de neiging heb te intensief te willen
trainen.
In de meest ideale situatie zou ik drie keer week trainen, waarvan twee intervaltrainingen. Ik ben zelf
niet echt een schemaloper, wat betekent dat als ik op de baan op de woensdag train ik probeer vooral
een snelheid in te bouwen die rond de 15/16km per uur ligt. Uiteindelijk zal ik weer wedstrijden van 5
en 10 km gaan lopen om echt beter en sneller te worden, maar voor nu ligt de focus meer op het
opbouwen van mijn conditie en het blessure vrij lopen. Ik heb hiervoor geen tijdsplanning, wat komt
dat komt.
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( Kleine Haar loop : heel lang geleden )
Nawoord Rinus Groen
Vanaf de volgende Spurt is het geen estafette meer maar gewoon een looplamp op 1 of
meerdere mensen. Mocht je zelf eens in het voetlicht willen of een ander in de schijnwerper
willen zetten stuur me dan een foto en een kort verhaaltje.
Een bijzondere prestatie een pakkend verhaal, alles mag.
Verras mij.
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Trailrun Sibculo

Frank Falkmann

Vandaag, zaterdag 24 augustus, hebben Marijke en ik voor het eerst meegedaan aan een trail run. De
Aqua klimcross in Sibculo, gemeente Hardenberg. Fiona Markus en haar vriend Maikel Mardjan
stonden ook aan de start.
Ik had me opgegeven voor de 12 km run. Fiona, Maikel en Marijke liepen de 6 km.
Als ik had geweten hoe zwaar deze trail was, dan had ik me opgegeven voor de 6 km. Toen ik het
parcours verkende en op verschillende punten de 6 km lopers voorbij zag lopen, zonk de moed me in
de schoenen.
Alsmaar steile beklimmingen op en af, ik had het gevoel dat er maar geen einde aan kwam, langs een
zandafgraving, op een plek waar ooit een kloostercomplex had gestaan. Halverwege het parcours tot
het middel door het water heen, van hardlopen kon hier geen sprake zijn. De triatleten zwommen deze
zware passage. Mijn maag draaide zich om bij het idee dat ik deze ronde vier keer af zou moeten
leggen. Waar was ik aan begonnen?
Is dit nog wel echt leuk, vroeg ik me af. Waarom komen er van heinde en ver lopers om deze
ontberingen te ondergaan? Er waren zelfs deelnemers uit België gekomen.
Bij de start moesten we meteen al door het water heen. De ongelijke bodem deed menigeen
wankelen. Daarna door het mulle zand omhoog voor de eerste van de vele steile klimmetjes. Bijna
nergens een stuk om even op adem te komen. Na een stevige klim volgde meteen weer een steile
afdaling. Bij het ingaan van de vierde ronde hoorde ik de speaker de finish van de eerste snelle lopers
al aankondigen. Ondanks de verzuring die toesloeg, wist ik mijn laatste omloop toch iets sneller af te
leggen dan de eerste drie ronden, waardoor ik nog enkele andere krasse knarren wist te passeren, en
dat gaf toch wel weer een goed gevoel. Moe en voldaan liet ik me bij de finish in het mulle zand vallen
om daarna, net als veel andere deelnemers, een verfrissende duik in de vijver te nemen.
Een delegatie van AV34, die ik na afloop sprak, vertelde vol vuur over ultralopen in de bergen. Ze
vertelden o.a. over een 8-daagse wedstrijd over 270 km in de Alpen. Mijn heldenprestatie van
vandaag viel meteen in duigen bij het horen van dit soort verhalen. Dit waren pas echte bikkels.
Achter de pc zittend, voelt mijn hele lijf beurs aan. Ik lees de berichten van Marijke en Fiona op
Facebook dat zij helemaal geen spierpijn voelen. Ik lees dat Fiona, vlak na de wedstrijd, zelfs nog een
lange duurloop heeft gedaan. Waar haalt deze power vrouw de energie en moed vandaan?
Zaterdag 14 september
staat onze volgende trial run
gepland. 10 km in
Wezep/Hattem. Gelukkig
schijnt die niet zo extreem te
zijn als de Aqua klimcross. Ik
ben benieuwd...
Uitslag:
6 km
Maikel Mardjan
min
Fiona Markus
Marijke Dieleman
12 km
Frank Falkmann

34.06
37.18
42.20

58.22
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Verspreiding
Hans Maaskant
j.maaskant@chello.nl
055 5431774

Clubrecords en statistieken
Tonnie Stouten
tstouten@hotmail.coml

Website
www.avveluwe.nl
webmaster@avveluwe.nl

P ers
Menno Koomen
prpers@avveluwe.nl

Trainers-coördinatiegroep
Richard van den Haak
rvdhaak@planet.nl
055 3121710
Erik Geerdes en John Benjamins
Beginnersgroepcoördinatie
Berry de Wied
beginners@avveluwe.nl

Materiaalbeheer
Arjan Kiers
Ron de Kluizenaar
Vrijwilligers
Annette Voets
annette.voets@planet.nl
055 3602279

Ereleden
Henk Kager
Henk Baakman †

Hardloop4daagse
stichtingbestuur:
Dik Musch
Gemma Velders
Hans van Driel
Eli Slotboom
info@hardloop4daagse.nl
Parcours
Hans van Driel
h.driel73@chello.nl
055 5223016
Herman Mol

ledenadministratie
Berry de Wied
Socratesstraat 25
7323 PA Apeldoorn
leden@avveluwe.nl

Vertrouwens Contact
Persoon
Simone Middelveld
055 5787759
vertrouwenspersoon@avveluwe.nl

Lief en leed
Frans Nab en Marike Robbers
liefenleed@avveluwe.nl
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