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Van de voorzitter

Rene van Vliet

Beginnende lopers.
Ik kijk altijd met veel bewondering naar mensen die
beginnen met hardlopen. Zelf ken ik nog heel goed
dat vreemde gevoel in je benen na de eerste korte
duurloop van 10 minuten.
Een loom, moe gevoel. Maar ook: de voldoening in
je hoofd na het behalen van deze mijlpaal! Trots zijn
op jezelf. En de complimenten die je mag
ontvangen.
De Start to Run groepen en onze eigen
beginnerscursussen zijn ook inmiddels weer gestart.
Allemaal gevuld met mensen die voor het eerst het
glibberige pad van het hardlopen opzoeken. Soms
teveel gewicht, of totaal nooit gesport. Om dan de
stap te nemen om jezelf in zo'n strakke broek en shirt te hijsen waarin je 'alles' ziet. Word ik niet
uitgelachen? Zien de anderen er niet veel beter uit?
Ik wens iedereen het gelukzalige gevoel toe na het behalen van zijn eigen mijlpaal, wat dat ook is.
Veel leesplezier!
Inhoud:
03. Voorwoord voorzitter
04. Van de redacteur
05. Notulen ALV
06. Beginnerscursus
07 en 08. De Globetrotter
09, 10 en 11. Niagara Falls

.
12 en 13. Groene
Smoothies
15. Fysio of masseur?
17 en 18. Amsterdam
19. Ledenmutaties
22 en 23. Berlijn

24 en 25. Versterking
26. Colofon
02, 08, 14, 16, 20, 21, 27 en
28. Sponsors

In Berlijn was het dit jaar (weer) raak; een nieuw wereldrecord op de marathon. De Keniaan Wilson
Kipsang kwam in de ongelofelijke tijd van 2.03.23. Een verbetering van maar liefst 15 seconden.
Vlak voor zijn finest moment sprong een
idioot over het hek en kwam schreeuwend 2
stappen eerder over de mat en door het lint.
Na één biertje was Kipsang weer hersteld.

3

Een verloren jaar?

Rinus Groen

2013 zit er haast op. Wanneer is een loopjaar
geslaagd? Wat wil je eigenlijk met al dat geloop.
Toen ik nog p.r. ’s liep en af en toe ergens als
eerste over de streep kwam was het een simpel
sommetje. Ik moest daar aan denken toen ik las
dat in 1995 Haile Gebreselassie verloor van
Daniel Koomen en Ismael Hissou zijn wereld
record op de 10.000m af pakte. Zijn tijd was
voorbij stond er.
Anno 2013 weet niemand meer wie Hissou is en
kennen we Koomen alleen als Menno. Haile
heeft alle nieuwkomers overleefd en is er nog
steeds op het hoogste niveau. Zijn doel is alle
wereldrecords als master te lopen. Ik denk dat
hij op zijn 70-ste nog harder loopt dan ik ooit
gedaan heb. Mijn dochter heeft rechterplaatje
gebasteld hoe hij er dan uit ziet.
Mijn jaar is meer dan geslaagd vanwege een
lang gekoesterde wens die in vervulling is
gegaan, om bij de Niagara Falls mee te doen
aan een hardloopwedstrijd. Om dan ook nog
samen met mijn zoon aan de start te staan is natuurlijk het summum. Het verhaal staat verderop in de
Spurt.
Het clubkampioenschap was voor mij bijzonder omdat ik niet in de snelle serie zat maar wel een
heerlijke strijd kon leveren met Mario Diks. Maar ook als toeschouwer kon ik geweldig genieten van de
snelle jongens. Prachtig om te zien dat Tonnie Stouten halverwege de wedstrijd de turbo open draait.
Ook een Roland Besselink die met 600m te gaan triomfantelijk zijn vuist in de lucht steekt omdat hij
weet dat hij onder de magische 17 minuten grens gaat komen.
In Zwolle ruim een maand later stond ik weer aan de start van zo’n 5000m. Nu met een mylaps kaartje
aan mijn schoen dat jury overbodig maakt. Langs de kant kijkt iemand op een enorme display en ziet
alle rondetijden van de deelnemers, wie ze
zijn, hoe ver ze zijn en hoe ver ze nog
moeten. Een enorm succes bleek wel aan de
58 deelnemers die in één serie van start
gingen.
Lastig? Wel nee. Iedereen bleef netjes in de
binnenbaan en het lappen en gelapt worden
viel me 100% mee. Een prachtige 20.12
waar ik erg blij mee was. Op 19-12 de laatste
van dit seizoen met nu 2 starts op basis van
gelopen tijd; onder en boven de 21 minuten.
E

Voor het 38 jaar in successie onder de 20
minuten? We gaan het allemaal zien. 2014
we komen er aan.
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Notulen extra ALV AV Veluwe 30-10-2013
De reden van de extra ALV is de financiele situatie AV Veluwe te bespreken.
De voorzitter Rene v. Vliet heet iedereen welkom op de ALV namens het bestuur.
Martin Helmink wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid secretaris AV Veluwe.
De financiele situatie AV Veluwe heeft aandacht nodig.
Dit jaar is er een te kort van € 7.500 en volgend jaar € 5.500 volgens de begroting.
Dit is veroorzaakt door toenemende huur van de atletiekbaan en het handhaven van de Spurt in zijn
huidige vorm 4x per jaar. In de ALV in het voorjaar is besloten om € 10 verhoging van de contributie te
vragen voor 2014. Dit is niet toereikend om de begroting sluitend te maken. Een extra (eenmalige)
verhoging € 10 hier bovenop is nodig.
Vraag: Is de baanhuurprijs niet onderhandelbaar. Voorzitter geeft antwoord nee hebben we geen
invloed op. Vraag: Is de baanhuur in verhouding tot andere atletiekverenigingen niet te duur. Dit is
onderzocht en we zitten gemiddeld tarief.
Vraag: De Spurt willen we hiervoor betalen of moet het toch digitaal worden
De Spurt kost € 1.000 per oplage, 4x is dus € 4.000. Door digitaal te versturen is dit veel goedkoper,
maar de ALV in het voorjaar heeft dit voorstel afgekeurd. Moeten we nu toch digitaal om de kosten te
verminderen ? Opmerking dat, de adverteerders het minder interessant kunnen gaan vinden.
De vraag is, is 2x € 10 verhoging niet te veel van het goede, gaat het geen leden kosten.
De contributie AV Veluwe is al laag t.o.v. andere verenigingen.
Rond de € 50 per jaar is veel lager als bij andere verenigingen.
Eigenlijk is dit bedrag altijd al aan de lage kant geweest.
Vraag: Is het verstandig om naast € 10 contributie verhoging eenmalig € 10 extra te vragen om de
financiele situatie te verbeteren ? Dan blijft de contributie verhoging beperkt tot € 10.
Er wordt gestemd over het voorstel € 10 eenmalig te vragen naast de contributie verhoging van € 10
in de vorige ALV. Iedereen stemt voor .
Vraag: of er ook naar kosten besparing gekeken wordt. Dit is zeker aandachtspunt stelt de voorzitter.
De kosten van de Spurt blijven aandachtspunt. Ook al in de voorjaarsvergadering aan de orde
geweest om 2x een Spurt op papier te verzorgen i.p.v. 4x
Ook extra inkomsten bronnen worden onderzocht.
- Er is een werkgroepje in oprichting om sponsoren te werven
- De wedstrijden van AV Veluwe moeten meer rendement opbrengen en inschrijfgelden worden
verhoogd.
- Aparte wedstrijd organiseren bijv. Trailrun.
- Voorstel: richt een club van 100 op. Iemand kan ieder jaar de club een bedrag doneren
bijvoorbeeld € 100 of een andere bijdrage. Dit ziet AV Veluwe als sponsoring voor mensen die
de club een warm hart toedragen.
Vraag: Hoe groot is de reserve AV Veluwe ? Penningmeester geeft aan dat dit ongeveer € 15.000
is.Dit bedrag willen we niet gebruiken om de begroting sluitend te maken.
Rondvraag
Vraag of de huur ieder jaar omhoog gaat.
Vermoedelijk wel, maar hierop hebben we geen invloed.
Moeten we dan naar alternatieve locatie zoeken ?
Is reeds onderzocht, maar de atletiekbaan blijft de kern van de vereniging voor de wedstrijdlopers
anders worden we een trimclubje.
Kan er ook indoor getrained kan worden ?
Dit is ook deze winter weer mogelijk.
Hoe zit het met de Stichting Kleef ? Wedstrijd commissie geeft uitleg.
De voorzitter sluit de ALV en nodigt iedereen uit voor een drankje in de kantine CSV Apeldoorn.
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Beginnerscursus niet alleen voor beginners.
Maar al te vaak zien we dat leden in de eerste jaren van
hun ‘hardloopcarrière’ geblesseerd raken of om een
andere reden niet mee kunnen doen daarna aarzeling
hebben om terug te komen. Ze merken dat in die weken of
maanden hun conditie achteruit gegaan is en durven dan
niet naar hun vertrouwde loopgroepje terug te keren omdat
die dan ook al zover verder is.
Steeds meer zien we gelukkig dat de beginnerscursussen
van AV Veluwe uitstekend geschikt zijn om verloren
conditie en techniek weer op te halen. Je doet dan gewoon
mee met lopers die veelal nog minder kunnen en je krijgt er weer plezier in.
Je kunt kiezen voor de cursus die op maandag- plus vrijdagavond
om kwart over zeven gegeven wordt of als de avond problemen
oplevert kun je op de donderdagmorgen om kwart voor tien
meedoen. Je krijgt daarbij ook huiswerk mee dat je kunt doen als het
jou uitkomt.
En last but not least: als je lid bent is meedoen gratis. Kijk op de site
avveluwe.nl wanneer er weer een cursus begint.
Je hoeft je niet in te schrijven; een e-mail naar beginners@avveluwe is genoeg. Vermeld dan wel of je
de avond- of de ochtendcursus wilt volgen.
Cadeaubon
Wil je iemand een plezier doen of een extra zetje geven, geef dan een cadeaubon voor een
beginnerscursus. Je kunt ze kopen bij Runnersworld aan de Marktstraat.
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De Globetrotter

Shayne Rookhuyzen

In de eerste plaats dank voor alle e-mails, Facebook berichten
en SMS-jes om te vragen waarom ik zo weinig van me laat
horen de laatste tijd. Bedankt voor uw interesse en ja ik ben
oke, ik heb alleen helemaal niets te melden maar de reden
waarom het zo stil was rond mijn persoon is ……………
Volgend jaar februari ga ik in mijn eentje fietsen van Caïro naar
Kaapstad voor een liefdadigheid-groep genaamd SOSA
(ondersteuning van weeskinderen van Zuid-Afrika). Vier
huizen/organisaties vallen onder SOSA te weten; Oase Haven,
Cotlands, The Desmond Tutu HIV Stichting en Atlantische
hoop. Het doel is om Cape-Town te bereiken in +/-3 maanden
en € 40.000 daarmee te verdienen voor dit goede doel, tot nu
toe is al € 5 .000 gedoneerd wat al geweldig is!
Van de lagere school herinner ik me een interessant idee over
hoe een Britse zakenman; Cecil John Rhodes een spoorlijn wilde bouwen van Kaapstad naar Caïro
en dat maakte veel indruk op mij, ik dat dacht het bestuderen was en dat bleef met mij voor jaren. Mijn
volgende ontmoeting met een reis door Afrika was toen ik las over hoe een Nederlandse jongen, ik
denk dat een hippie, rode van Noord tot Zuid-Afrika op zijn conventionele fiets na verlaten alles wat hij
had in zijn leven (niet dat hij had veel) en hij maakte het ondanks een honderd of zo lekke banden.
De derde ontmoeting met een reis door Afrika was toen ik een tijdschrift las in Zuid-Afrika over een
Nederlandse jongen die stopte met werken om gesponsord de Tour de Afrique ging fietsen; ca.
11.000km van Caïro naar Kaapstad met een groep andere fietsers maar met de luxe van een
vrachtwagen met voedsel , water, tenten en back-up personeel, inclusief fiets mechanica. Ik wilde zelf
ook deel nemen in de Tour de Afrique vorig jaar, maar het was te duur, het loste ongeveer € 15.000
om deel te nemen.
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De vierde ontmoeting, dit artikel wordt wel lang, was na aankomst in Holland een paar jaar geleden. Ik
keek tv samen met mijn vrienden en we zagen een special over een jongen genaamd Ralph Tuijn,
een Nederlandse avonturier die net het wereldrecord gebroken had voor fietsen van Caïro naar
Kaapstad over het parcours van de Tour de Afrique. Het was het echt leuk om te horen over zijn
ervaringen en ze bleven hangen.
En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, de vijfde en belangrijkste gebeurtenis, een
ontmoeting met Robert Knol! Na een liesoperatie in september 2011 was ik thuis herstelde aan het
surfen op het net en kwam op een mooie site: www.11000km.nl Op deze site stond alles over Robert
Knol zijn reis door Afrika.
Hij fietste meer dan 11.000 km in 70 dagen (dat is 160 km per dag) om Ralph Tuijn zijn wereldrecord
te verbreken. Robert is de huidige wereldrecordhouder, maar wat nog belangrijker is, is dat hij €
40.000 voor een waterproject in een dorp in Zambia, waar hij deel van zijn jeugd doorbracht, had
opgehaald. Door middel van zijn reis heeft hij het leven van een heel dorp veranderd, dat volgens mij
enorme respect verdient.

Dus terug naar de ontmoeting met Robert Knol, ik merkte via het internet dat hij niet ver van mij
woont en ik vroeg hem of ik hem kon bezoeken en met hem over zijn ervaringen kon praten. Een dag
of twee later antwoordde hij en zei geen probleem. Dat was geweldig en betekende dat ik informatie
uit eerste hand kon krijgen.
Het was inspirerend met hem te praten over zijn reis en ik
vertelde hem dat ik dit ook wilde doen en hij zei me
onmiddellijk dat ik er voor moest gaan, niet voor je ego of
iets, geen jaloezie, maar gewoon het goede gevoel. Hij gaf
me het laatste duwtje voor de reis, maar ik had wel
bedenkingen en vroeg hem of hij had niet met zijn leven had
gespeeld door dwars door Afrika te fietsen. Hij zei nee, toen
hij op zijn reis ging had hij een zoontje thuis en zijn vrouw
was zwanger.
In de volgende Spurt het vervolg van dit verhaal.
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Niagara Falls

Rinus Groen

Vroeger zocht ik altijd naar een combi van vakantie en hardlopen. Soms hoefde ik niet te zoeken, in
De Veteraan (Het clubblad van Veteranen Nederland) stond een leuke loopreis en daar ging ik dan
mee. Roemenië, Maleisië en Griekenland kwamen op die manier op mijn pad. Er moest altijd een
marathon worden gelopen, vaak ik tropische omstandigheden maar zo'n vakantie met een heleboel
hardlopers had wel wat. Zelfstandig toog ik met mijn vrouw naar Kenia, Florida, Thailand, IJsland etc.
Toen kwamen de kinderen en was het ook wel mooi geweest. In Beekbergen op 8 km afstand kun je
ook mooi lopen. Als ik op vakantie ging zat ik natuurlijk wel te neuzen of er ergens in de buurt wat te
lopen viel, maar het was bijzaak geworden. De schoolvakanties bepaalde de periode.

Nu zijn de kinderen een stuk groter en mijn zoon Milo loopt zelf ook al een paar jaar. Marathons
probeer ik af en toe nog, maar dat wordt steeds niets. Na 110 stuks in gemiddeld 2.52 ben ik denk ik
te veel verwend en is de motivatie er niet meer.
Dit jaar viel de Niagara Falls Marathon en de herfstvakantie samen. Al jaren droomde ik om die
watervallen ooit te zien en nu er ook wat te lopen viel en op een gunstig moment stond niets ons meer
in de weg. Alhoewel? Toen ik net alles op de rails had ging OAD op de fles en kon ik het bij Globe
geregelde reisplan in de prullenbak gooien. Gelukkig was men bij ARKE heel klantvriendelijk en
konden we ons alsnog opmaken voor een mooie reis. De marathon ging niet lukken vanwege de
terugvlucht en bovendien zou mijn zoontje (12) dan een uur of 7 alleen zijn en dat wilde ik hem niet
aandoen. De marathon vertrekt in Buffalo USA waar je via bussen naar toe wordt gebracht. Dus dan
maar de 5km die we allebei wel makkelijk aankonden.
Mocht u geïnspireerd raken door dit verslag doe dan niet als mij (9 dagen Niagara Falls) maar spreidt
de vakantie over Toronto en Niagara Falls. Het weekend voor Niagara Falls is de marathon van
Toronto, dus wat wil je nog meer.
Schiphol-Toronto is een uur of 7 vliegen en het tijdsverschil is 6 uur (in Canada is het vroeger). Daar
aangekomen haalde ik de huurauto en kwam ook de eerste uitdaging; een automaat. Wist ik veel dat
je de rem in moet trappen om te kunnen rijden. Maar goed dat kwartje viel en hup op weg. Met een
vaartje van 100 kwam ik op de snelweg en kon ik kiezen uit de 401, 403 of 405 (geen plaatsnamen
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dus). Geen tom-tom, knap stom. Ik ging voor het hoogste de 405 maar dat was niet goed. Snel de
snelweg af en dan maar vragen. We moesten de QEW nemen, een enorme brede snelweg met 4
banen en beide kanten. En zo kwamen we een dik uur later in Niagara Falls aan.
Een rare gewoonte van mij is om direct na aankomst ergens zo snel mogelijk een uurtje te gaan
joggen zodat ik de naaste omgeving al een beetje gezien heb. Wat geld in de zak om een converter
van 110 volt naar 220 volt ergens te kopen want de mobiel en tablet bleken niet op te laden. De
watervallen waren op een paar honderd meter en zo kon ik ze in het echt zien.
Milo was in bed gekropen en was ver heen toen ik terug kwam. Toch maar er uit halen want zo snel
mogelijk wennen aan de plaatselijke tijd is me altijd goed bevallen. Die avond naar de pizzeria en Milo
zijn vakantie was al geslaagd.
De volgende dag liepen we naar de watervallen en zagen we een brug met heel veel auto's. Dit was
de brug naar de USA. Niagara Falls bestaat uit een Amerikaans - en een Canadees stuk. Ter plekke
regelden we een visum voor 12 dollar en daar stonden we in de staat New York. Met een helikopter
hebben we toen het hele gebied van uit de lucht gezien voor 100 dollar per persoon. In 1979 had ik
zoiets ook in New York gedaan en ik zag Milo genieten.
Niagara Falls is een hele grote kermis waar dagelijks 10duizenden mensen uit alle windstreken naar
toe komen. Ik zag er heel weinig mensen hardlopen waarschijnlijk omdat het geen echte vaste
bewoners heeft in het centrum maar alleen mensen die er voor hun werk zijn en toeristen. We hebben
de watervallen van alle kanten gezien; je kunt er achter langslopen en met een boot heel dicht langs
varen. Na 3 dagen hadden we het wel gezien en gingen we met de auto wat rondrijden.
Nu heeft met aan de andere kant van de oceaan wat andere gedachten over een eind rijden. Wanneer
ik 's-avonds de deur uit moet om zeg 20km verder te gaan eten staat het me al een beetje tegen. Hier
doet men niet moeilijk over een paar 100 kilometer. Met 1.22 voor een gallon (zo'n 4 liter) benzine is
er ook geen financiële
drempel.
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Ik schrijf dit voor een hardloopblad dus stap snel over
naar het hardloopgedeelte. Het inschrijfgeld voor de
5km was $50 voor mij en $25 voor Milo, zeg € 60. We
hadden door ruim van te voren in te schrijven ook voor
een derde klaar kunnen zijn. Voor dat geld kreeg je
een prachtige medaille en een Brooks T-shirt met
lange mouwen. Ook kon je gratis parkeren bij de start
(normaal toch ook €10) Na afloop kreeg je een soort
hardloop jack met rits om niet te veel af te koelen. Er
was een heuse runningexpo waar je voordelig kleding
en sportvoeding kon kopen.
Op de dag zelf was een graad of 3 en we waren ruim
op tijd bij de startplaats. Ik ging warmlopen en iets voor
8 stond ik half naakt bij de streep. Gelukkig wees Milo
me er op dat dit de kidsrun over 1km was en wij pas
een half uur later moesten lopen. Tja, ik loop pas een
jaar of 37 dus wat weet ik er van? Om 8.30 was het
dan echt zo ver. In Canada heeft men net als in de
USA 5 jaar klassen en ik (57) speurde dus naar gasten
van tussen de 55 en 60. Vlak voor de start kwam en
een opa met spierwitte beentjes bij staan, maar hij zag
er uit alsof hij net zijn rotator had weg gezet.
Ook hier had mijn ervaring me moeten waarschuwen,
want direct na de start speerde hij weg en de hele weg
streed ik een verloren strijd. Gelukkig was hij 60 en zodoende won ik toch mij leeftijdsklasse, maar het
stak wel. Ook Milo deed het uitstekend en kwam binnen in 24.09; een dik pr. Mijn tijd was 21.27 maar
gezien de km tijden klopte er iets niet; 4.07, 4.08, 4.42, 4.23 en 4.07. Dat is dus de weg. De nr. 2
totaal liep een minuut langzamer dan normaal op de baan en dat kwam een beetje overeen met de
20.24 die ik twee weken eerder op de baan had gelopen. De prijs was een prachtige medaille.
Daarna snel terug naar het motel, douchen, hapje eten, uitchecken en naar huis want we misten het
thuisfront wel. We hadden heel veel tijd voor de terugrit en dat was geen overbodige luxe, op de
terugweg reed ik verkeerd en kwamen we in het centrum van Toronto. Een dikke 2 uur later als
gepland zaten we op het vliegveld en zat de vakantie er op.
Wellicht nog leuk om te vermelden is dat ik vroeger altijd vlak voor de marathon een koortslip kreeg
vanwege de spanning en heel slecht sliep de nacht voor de marathon. Het was nu niet anders.
Blijkbaar is het moeten (in Nederland kun je nog wel eens uitstappen en kun je een dag later weer
herkansen) de trigger. Mocht je warm raken door dit verhaal en nog meer willen weten mail me dan;
rin.groen@planet.nl.
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Groene Smoothie Revolutie

Menno Koomen

In de vorige Spurt heb ik een artikel over voeding
geplaatst. Ik heb daar diverse positieve reacties op
ontvangen waarvoor mijn dank. Zoals beloofd in dat artikel
ga ik in dit nummer dieper in op het onderwerp Groene
smoothies.
Smoothies zijn tegenwoordig algemeen bekend en
populair. Ze bevatten vaak allerlei lekkere zaken zoals
fruit/melk/ijs etc. Daarnaast zijn er ook groene smoothies.
Deze verschillen van ‘gewone’ smoothies in die zin dat ze
voor een belangrijk deel uit groene bladgewassen bestaan.
Voor een goede opname van de vitale voedingsstoffen uit
deze bladgewassen in het lichaam moeten de celwanden
van de bladeren worden open gebroken. Dit kan door goed
te kauwen en door de inwerking van maagzuur.
Echter, de meeste mensen kauwen onvoldoende en sinds
de invoering van bewerkte voeding hebben we een te laag maagzuurgehalte om rauwe groene voeding goed te
kunnen verteren. Pureren we het bladgroen in een krachtige blender, dan kunnen de vitale voedingsstoffen die er in
zitten wel eenvoudig worden opgenomen. De combinatie van bladgroen met fruit
maakt daarom de groene smoothie supergezond én lekker.
De kracht van groene bladgewassen
Geen levend wezen kan op deze planeet overleven zonder groene bladeren, de mens
niet uitgezonderd. Bladgroen bevat alle essentiële mineralen, vitaminen en zelfs
aminozuren die het lichaam nodig heeft om gezond te blijven en zich te vernieuwen.
De enige voedingsstof die ontbreekt is vitamine B12.

Veranderingen in voedingspatroon, een stuk historie
Er zijn veel aanwijzingen dat groene bladeren van oudsher een hoofdbestanddeel is
geweest van de menselijke voeding. Groene bladgroente is dus al duizenden jaren
een basisvoedsel voor mensen.
Tijdens bijna heel de menselijke geschiedenis at de mens vrijwel uitsluitend
gezonde natuurproducten die groeiden op een gezonde, voedingsrijke bodem.
Echter, 180 jaar geleden onderging onze voeding een drastische verandering met
het begin van de industriële revolutie. Machines, spoorwegen en fabrieken werden
uitgevonden en ook de processen van het inblikken van voedsel, het raffineren van
suiker en het malen van witmeel. Met name deze laatste 3 innovaties droegen in
hoge mate bij aan een ongekende verandering in ons voedingspatroon.
De handige, goedkope en vernieuwende manier van eten werd met open armen
ontvangen terwijl de consumptie van gezonde voeding en
vooral bladgroen drastisch afnam. Hierdoor werden hoogwaardige en voedingsrijke
natuurproducten verruild door witte bloem, geraffineerde suiker, transvetten, kunstmatige
toevoegingen en vele andere industrieel verwerkte en bewerkte levensmiddelen.
Ontstaan van Ziekten door de veranderingen
Chimpansees zijn dieren die genetisch het dichtst bij ons als mens staan. Zij hebben
ongeveer 99% dezelfde genen als mensen en hebben een uiterst sterk immuun systeem
voor AIDS, hepatitus C, kanker en andere voor mensen levensbedreigende ziekten. Ze
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eten 100% natuurlijk en rauw voedsel. Echter, veel mensen eten inmiddels door de
veranderingen bijna 100% gekookte of industrieel bewerkte voeding.
Niemand had in de gaten dat de nieuwe voedingsproducten weliswaar een hoog
calorie gehalte hadden maar een lage voedingswaarde. Toen zich bij mensen de
symptomen van tekorten begonnen af te tekenen, werden deze niet in verband
gebracht met de nieuwe voedingswijze.
Kunstmest en conserveringsmiddelen droegen verder bij aan de voedingstekorten.
Binnen enkele decennia ware 4 belangrijke ziekten wijdverbreid: scheurbuik, engelse
ziekte, beriberi en pellagra. Elk groeide uit tot een epidemie die duizenden mensen
het leven kostte.
Door de enorme vooruitgang op het gebied van chemie begonnen artsen steeds
meer en andere medicijnen voor te schrijven, met als effect dat door het verhoogde
medicijn gebruik de opname van vitale voedingsstoffen alleen maar verder werd
bemoeilijkt. Vele andere ziekten zijn reeds in verband gebracht met de nieuwe
industrieel geproduceerde voedsel- en drank producten die dagelijks op de markt worden gebracht.
Gevaar van de voedingsindustrie: suiker, zout en vet
In het programma “Radar” van 11 november werd nog eens zeer duidelijk gemaakt hoe de
voedingsindustrie zijn uiterste best doet om ons vooral zoveel mogelijk suiker, zout en vet te laten
eten. In deze uitzending komt ook het boek van Michael Moss – Zout, Suiker, Vet over dit onderwerp
aan de orde.

Conclusie
De radicale vermindering van bladgroente consumptie is de meest rampzalige keus
geweest die we ooit hebben gemaakt met betrekking tot onze gezondheid.
Voedingsstoffen tekorten en giftigheid van het lichaam zijn tegenwoordig in hoog tempo
de norm geworden.
Door bladgroen terug te brengen in ons dagelijkse eetpatroon kunnen we de
achteruitgang van onze gezondheid vertragen en zelfs omkeren. Het drinken van groene
smoothies is dus de beste manier om dit te bereiken.
Bron: “Groene Smoothie Revolutie”, Victoria Boutenko
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Masseur of fysio?
Ton Smit
Wanneer ga je nu naar een masseur
en wanneer naar een fysio? We
vroegen het aan Ton Smit.
Zo nu en dan benijd ik andere atleten,
die schijnbaar zonder regelmatige
verzorging hun kwaliteitskilometers
kunnen maken.
In mijn vorige sportleven (als
voetballer) was het vanzelfsprekend
dat je 2 à 3 keer per week werd
gemasseerd en dat de fysiotherapeut
regelmatig je fysieke conditie
beoordeelde.
Dat is dan ook de reden dat ik tijdens perioden dat ik
(sub)maximaal train en/of wedstrijden loop bijna wekelijks de
masseur bezoek en maandelijks de fysiotherapeut voor een checkup.
Ik ben van mening dat ik hierdoor gedurende een langere periode
zware trainingsarbeid aankan om in de, weliswaar weinige,
wedstrijden die ik loop, goed te kunnen presteren.
Maar wellicht is het even goed, zelfs beter, om minder zwaar te
trainen en vaker een wedstrijd te lopen en zo het lichaam minder
langdurig zwaar te belasten en zodoende de belangrijke hersteltijd
niet op de massagetafel door te brengen.
Ik ben erg benieuwd naar andere "verzorgingsaanpak".
Voorlopig stap ik nog maar wekelijks door weer en wind op de fiets
naar Rob van de Berg (foto links), de masseur. Voor de € 7,50
per keer hoef ik het ook niet te laten.

Wedstrijdkalender AV Veluwe 2014
09/02/14 Leestencross
13/04/14 Nomen Race
07/05/14 Baanloop-Coopertest
06-09/06/14 Hardloop4daagse
21/06/14 Midzomeravond Run
30/08/14 Runnersworldloop
13/09/14 Kroondomeinloop
08/10/14 Baanloop-Coopertest
--/--/14 Clubkampioenschap
02/11/14 Randerode cross

Het indoorseizoen begint
weer, ideaal voor
mooiweerlopers.
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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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RAM(ARATH)ON
In dit stukje wil ik jullie meenemen met mijn eerste marathon avontuur met de apotheose op 20
oktober tijdens de Amsterdam Marathon. Tijdens deze periode ben ik weer een stapje serieuzer met
hardlopen om gegaan, en dat heeft zich uitbetaald.
Warming Up
Nadat ik begin maart eindelijk 10 kilometer binnen 40 minuten had gelopen begon het te kriebelen
voor een nieuwe uitdaging: de marathon. Langzaam aan ben ik begonnen met wat meer kilometers in
de week te gaan lopen. Maar eind mei kwam het blessurespook mijn dromen in de war sturen: last
van mijn onderrug en helemaal terug naar 5x1 minuut dribbelen. Ik herinner me nog dat Seran zei iets
in de trant van: “Eerst bezig zijn met fit worden en daarna maar kijken hoe verder”. Tsja, dat wilde ik
natuurlijk niet horen. Wel gehoorzaamde ik omdat mijn verstand ook wel inzag dat ik toch echt
helemaal fit moest zijn voordat ik aan de marathon training kon beginnen.
Het herstel ging langzaam, maar gestaag en dus ben ik begonnen met een sportmedisch onderzoek.
Hier kwamen geen zorgpunten uit naar voren, al kon de inspanningstest beter maar dat kwam vooral
omdat ik die ochtend terug was gevlogen uit Canada en ik dus een jetlag had. Daarna ging ik op zoek
naar antwoorden op allerlei vragen over schema’s, voeding, oefeningen, enzovoorts bij de marathon
cracks van onze mooie club. Van iedereen kreeg ik andere tips, maar over 1 punt was iedereen het
eens: vraag Ep Winterman een schema voor jou te maken. Hij maakte een schema waarmee 3:15 een
realistische richttijd was met 15 weken van 4 trainingen per week, en 4 weken van 5 trainingen. Dat
kwam op mij over als wat weinig, maar Ep verzekerde dat dit voldoende was. En tsja, als iemand het
kan weten...
Kern
De weektotalen werden rustig opgebouwd, maar regelmatig met een week waarin wat gas terug
genomen werd. De trainingen bevielen me goed en waren vermoeiend. Wanneer ik mijn bed zag, sliep
ik bijna direct. Ook kreeg ik meer eetlust, dat was natuurlijk goed te verklaren. Op de woensdagen liep
ik heen en weer naar de baan, voor ruim 10 extra kilometers. Ik merkte dat dit uitlopen ook erg goed
was om de volgende dag geen pijntjes te hebben. En natuurlijk werd de lange duurloop langggeeerrr.
Naast alle trainingsarbeid heb ik ook aandacht gegeven aan andere aspecten. Zo ben ik wat bewuster
met voeding om gegaan (bv. meer honing en noten en gezonder snoepen) en ben ik oefeningen gaan
doen om de kans op blessures te verkleinen. Tenslotte ben ik een aantal keer bij Shayne geweest
voor sportmassages. Dat heeft erg goed geholpen bij het herstel. En natuurlijk is het leuk om
ervaringen met elkaar te delen.
In het schema stonden een aantal wedstrijden om de vorm te testen. Waar ik normaal in de week voor
de wedstrijd wat gas terug neem, was dat nu niet het geval, en het uitlopen de dag na de wedstrijd
mocht minder hard maar de kilometers moesten wèl gemaakt worden. Ondanks dat ging ik gewoon
verder waar ik in 2012 mee begonnen was P.R.’s: lopen.
Tijdens de Runnersworld loop liep ik op 10 kilometer 39:23. Dat was 10 seconden van mijn beste tijd
af, en daar moest ik hard voor werken. Het doel van de baanloop in september was vooral lekker
lopen en geen blessure oplopen. Plan was 11:00 en tot de laatste ronde heb ik me ingehouden en dit
schema gelopen. De laatste ronde toch nog even het gas erop om uit te komen op 10:53. Een super
gevoel omdat ik niet voluit gelopen had. Midden in de zomer stond er een halve marathon op het
programma. Het was niet makkelijk om een wedstrijd te vinden, en zo kan het gebeuren dat je midden
in de zomer in Losser loopt. Marianne van der Veen werd hier eerste dame, ik werd derde bij M35 in
1:27:57, een dikke minuut sneller dan mijn vorige beste tijd! Op het clubkampioenschap wilde ik graag
18:45 lopen, de grens van 16 km/u. De laatste 3 ronden was het nog stevig aanpoten om die tijd in
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zicht te houden. De kans om 1 andere loper op een ronde te zetten was de rode lap was voor mij. Iets
wat 10 meter voor de finish lukten resulteerde in 18:43. Een week voor de marathon wilde ik onder de
39:00 knallen op de 10 kilometer, maar helaas viel die wedstrijd letterlijk in het water door
overvloedige regenval.
Voor de Amsterdam marathon worden ook trainingslopen georganiseerd. Vier weken voor de
marathon deed ik mee met een collega en dat was de grote test voor de marathon. We liepen 4:24/km
en dat kon ik goed volhouden, al was ik natuurlijk wel erg moet na die afstand. Deze loop gaf mij het
vertrouwen dat ik het kon gaan halen. Voor 3:15 moest ik 4:37/km lopen, meer dan 10 seconden
langzamer dan deze loop dus. Al snel ging mijn richttijd naar 3:10 en kwam ook het strijdplan: de
eerste 30 kilometer in 4:24/km lopen (dat moest ik immers kunnen) en als dat goed ging zelfs
proberen om 3:06 te lopen.
Op de website heb ik ook een stukje gepost over de wedstrijd zelf, maar voor de volledigheid herhaal
ik dat hier:
Eindelijk was het dan zo ver: na ruim 16 weken training
stond ik gister aan de start van de Amsterdam Marathon
voor mijn allereerste marathon! De trainingsperiode was erg
goed gegaan met veel PR's op tussenliggende afstanden in
zware trainingsweken. Ep Winterman had een schema voor
me opgesteld met 4 trainingen per week, wat goed te
volgen was. Daarnaast meer op voeding gelet, zo'n 6 kilo
afgevallen, en ook massages hebben erg geholpen. Een
heerlijk gevoel om te merken dat je sterker wordt.
Het plan voor de marathon was simpel: zo ongeveer 22:00
per 5 kilometer, en zien hoe ver ik dat vol kon houden. Als
het goed ging richting 3:06, anders werd 3:10 het doel. Aan
het begin van de trainingsperiode zou ik blind hebben
getekend voor 3:15. Dit tempo had ik al in een training tot
en met 30 kilometer volgehouden en gaf dus vertrouwen.
Gister ging het bijna vanzelf tot en met kilometer 32. Van 32
tot 35 ging het, maar was het werken in plaats van lopen op
souplesse. En daarna, tsja, die kerel met die hamer. Zo diep ben ik niet eerder gegaan... De laatste
200 meter geprobeerd te versnellen, maar ik liep tegen kramp in mijn hamstrings dus dat ging niet zo
best.
Met 3:09:55 heel erg tevreden en trots! Geen blessures opgelopen, wel spierpijn. Al met al een
fantastisch avontuur zowel in de training er naartoe als de wedstrijd zelf. Ik wil vanaf hier iedereen
bedanken die heeft meegeleefd met mijn avontuur. Het heeft me geholpen om optimaal voorbereid de
marathon te volbrengen!
Nu eerst goed uitrusten en daarna nieuwe plannen maken.
Cooling down
De cooling down begon met uitpuffen en snel mijn familie zien. Ik was erg blij met de massage in de
Sporthallen Zuid. Heel zachtjes en voorzichtig werden de eerste afvalstoffen afgevoerd uit de
hamstrings. Tot en met woensdag veel spierpijn, maar desondanks veel gestrompeld trap af en trap
op. Dat hielp wat. Daarna rustig aan beginnen met weer eens een beetje dribbelen. Een heerlijk
gevoel om even zonder doel te sporten!
Nu ben ik al wel weer lekker aan het trainen en begint het ook al te kriebelen om weer wat wedstrijden
te gaan doen. Maar hoe dat me af gaat schrijf ik een volgende keer.
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Ledenmutaties
Nieuwe leden; Ellard Schutte, Martin van’t Verlaat, André Oltshoorn, Myrthe Kamphuis, Dirk-Jan
Wilbrink, Sonja Gerritsen, Esther Veldman
Bedankjes; Annelies Brouwer, Marja van de Scheur, Susette Blanken, Reggy Neijendorff, Karin
Thonus, Ria Brouwer, Elly Stens, Wim Dingelhoff, Gerda Goedings-Konink, Petra Buitenhuis, Arjen
Castelein, Petra Castelein- Dreijer, André Dobber, Angela Broekhuis, Petra Visschers, Astrid Naber,
Alex de Ruiter, Mirriam de Heus, Gert Cornelissen, Ilse de Wied, Grienette Seine, Yolanda Velduizen,
Arina Nikkels, Marion Groen, Bert Garst, Laura Reints, John Obdam, Anouk Rook, Jasper ter Beeke,
Greetje Wilbrink, Erika van den Berg, Lonneke Raterink Hartman, Ton Mulder, Jozé Huisman

De beste loper ooit

Rinus Groen

Er is vaak discussie wie nu de beste loper ooit is.
Bijvoorbeeld Haile of Usain? Voor mij is het duidelijk; het
is Willie E Coyote (Genius). Daar waar iedereen na
tegenslag op tegenslag al lang gestopt zou zijn met
lopen blijft Willie volharden.
De Roadrunner, zijn eeuwige rivaal, is veel
getalenteerder en bezit een ongekende snelheid. Willie
loopt letterlijk en figuurlijk keer op keer met zijn kop
tegen de muur. Geen probleem, morgen is er weer een
dag en zijn er nieuwe kansen. Heb je het moeilijk kijk op YouTube naar Willie en al je problemen
vallen in het niet.

In Memoriam: REGGY NEIJNDORFF

Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde
Reggy is in 2008 bij AV Veluwe gekomen‘noodgedwongen’ heeft hij de overstap moeten maken
vanuit de loopgroep van Titus net als velen van ons. Hij vond z’n plek op de woensdagavond bij Berry
en Simone, trainen op de baan voor zijn snelheid. De duurloop deed hij op de zaterdag bij Luc.
Wedstrijden werden er ook gelopen: De Dam tot Damloop in september (10 Engelse mijlen), De
e
midwintermarathon (mini) en de 2 kerstdagloop in Klarenbeek waren favoriet.
In oktober vorig jaar werd de levensbedreigende ziekte bij Reggy
geconstateerd.
Hij ging het behandeltraject in, maar uiteindelijk heeft dit voor
hem niet geholpen. We kregen het trieste bericht dat Reggy op
20 augustus jl. thuis in het bijzijn van z’n vrouw en zoon is
overleden.
Namens AV Veluwe zijn we geweest op de condoleance en op
de crematieplechtigheid.
Hier zijn mooie woorden gesproken door z’n beide zussen, zijn
werkgever van het UWV en een dankwoord van zijn zoon Max.
Er is een lege plek ontstaan binnen de vereniging, we zullen
Reggy missen en blijven herinneren als een sportieve en
sympathieke hardloper. We wensen zijn vrouw Anja en zoon Max veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur en leden AV Veluwe
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Randerodecross
Annette Voets
166 lopers stonden op 3 november
aan de start van die o zo mooie
Randerodecross. Om 1 minuut voor
10 stonden de eersten al te
trappelen om zich in te schrijven.
In de nacht ervoor en in de vroege
ochtend was er gigantisch veel
regen gevallen, maar gelukkig
waren de buien overgedreven au
moment suprême. Ditmaal viel het kwartje dus de goed kant op.
De ochtend begon(en eindigde) goed. Behoorlijke wind, maar er was ook een zonnetje. Dus zeker de
lopers klaagden niet. Voor de vrijwilligers was het fris, maar ook hen hoorde je niet klagen!
28 deelnemers op de 3,2, 58 op de 6,4, 50 op de 9,6 en 30 op de 16,1. Of het een recordaantal is
geweest? Zo niet dan komt het er zeker bij in de buurt.
De paden waren uitstekend beloopbaar ondanks de vele regen voorafgaand aan de wedstrijd en
dankzij het blad dat weer vakkundig was weggeblazen door Hans en Herman de dag ervoor.
Gelukkig hadden ze de plassen lekker laten liggen, dat hoort tenslotte bij een cross.
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Berlijn Marathon

Ep Winterman

Afgelopen september werd voor de veertigste keer de
Berlijn marathon gelopen. Deze marathon met 40000
deelnemers uit zo’n100 landen behoort inmiddels samen
met Boston, Chicago, Londen en New York tot de “Big
Five” marathons in de wereld.
De editie van 2014 , volgend jaar dus, was zoals ik heb
begrepen al een in paar uur na opening van de
inschrijving geheel uitverkocht. Althans via de
organisatie kon niet meer worden ingeschreven.
De site van de organisatie gaf aan dat een aantal van de
te late inschrijvers kon nog in aanmerking komen voor een nummer via een verloting voor 1
november. Even googlen leert ons echter dat er via reisorganisaties nog genoeg mogelijkheden zijn
om toch te kunnen starten. Dit als onderdeel van een pakket, waarin een busreis en hotelovernachting
zijn inbegrepen.
Een en ander geheel in de stijl van Londen waar al sinds jaren slechts via reisorganisaties
ingeschreven kan worden. De Britten zelf schijnen daar slechts via een lotingsysteem mee te kunnen
doen. De commercie heeft zich inmiddels ook over de marathon ontfermd.
De SCC, de sportclub Charlottenburg organiseerde in 1974 voor de eerste keer op 13 oktober de
Berlin marathon. 286 lopers uit vier landen hadden zich aangemeld waarvan er 244 de eerste medaille
mee konden nemen. Het inschrijfgeld bedroeg destijds 12 DM. De winnaar liep 2.44.53 en de eerste
winnares deed er 3.22.01over.Het parcours was een heen en weer parcours nagenoeg zonder
publiek.
In hetzelfde jaar was op 26 januari de eerste Midwintermarathon van start gegaan. Van de 216
gestarte lopers kwamen er 165 over de finish. De tijd van winnaar Geert Jansen was direct al een
nieuw Nederlands record 2.18.39. Daarnaast had de mini (18 km) ook nog 400 deelnemers. Zeker niet
slecht t.o.v.Berlijn.
Berlijn is in veertig jaar als stadmarathon, met eerst in west en later in begin jaren 90 in de hele wereld
enorm populair geworden. Waar in 1980 nog slechts 363 aanmeldingen waren er in 1981 al bijna
3500.
In 1985 vond ik het mijn beurt om de stad die toen nog uit Oost en West bestond hardlopend te
verkennen. Het deelnemersaantal was gestegen naar 11814 uit 58 landen. De winnende tijd bij de
mannen was al 2.11.43 en bij de vrouwen 2.34.10. Van
Afrikanen als winnaars was nog geen spoor.
Via de 24 uur van Apeldoorn was ik bevriend geraakt met
Berlijner leraar Peter Bartel. Hij was destijds een van de
weinige sololopers in ons evenement. Wij, Henk Graven,
bestuurslid van de 24 uur en ik, werden voor de marathon
uitgenodigd om bij hem te verblijven dat weekend. Hij
woonde in het westen in het stadsgedeelte Frohnau niet ver
van de “muur”. Om in Berlijn te komen had het wat meer
voeten in de aarde dan tegenwoordig.
De route voerde via de grenspost Helmstedt door de DDR,
waar niet harder dan gereden mocht worden dan 100 km per
uur en soms nog langzamer. Het passeren van de grenspost
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Helmstedt en later het binnenrijden in West Berlijn nam nogal
wat tijd in beslag. Het was dan ook niet vroeg meer toen we op
vrijdag voor de wedstrijd ’s avonds ontvangen werden in Peters
villa.
De volgende dag na de verkenning van de stad en het ophalen
van de startnummers moest er met Peter een beetje losgelopen
worden. Hij voerde ons in heel korte tijd naar de grens tussen
oost en west, liet ons een trapje opklimmen om recht in de ogen
te kijken van de bewakers in de uitkijkpost vlak achter de muur. Na deze voor ons ongewone
indrukken was het de volgende dag vroeg opstaan om ons met de S- en U Bahn naar de start
begeven. Deze was in die tijd nog voor de Rijksdag op het grote grasveld. Via een tent kreeg je
toegang tot je startvak. Er werd hier streng gecontroleerd.
Ik mocht, gezien mijn tijden uit het verleden, vanuit het eerste vak starten. Geen stress dus om goed
weg te komen.
Het start schot werd gegeven door Emil Zatopek de beroemde Tsjechische marathonloper die in 1952
op de Olympische spelen in Helsinki zowel de 10 km als marathon op zijn naam bracht. Daar Berlijn
in die tijd nog uit een Amerikaanse, Engelse en Franse sector bestond, werden een aantal
verzorgingsposten bemand door militairen uit die sectoren. Voor mijn beoogde tijd van 2.30 bleek ik
op finish op de Kurfűrstendamm drie minuten te kort te komen. Jammer, maar daar smaakte het
biertje ’s avonds niet minder om. Bijzonder om mee te maken was te kunnen douchen in tent op de
beroemdste straat van Berlijn. De volgende dag was het een belevenis om met de U Bahn over het
niemandsland en de muur het oosten te bezoeken. Hierover is een apart verhaal te schrijven.
In 1996 is het mijn tweede keer Berlijn. Na een moeilijke periode van blessures en operaties aan mijn
achillespees wat “oefenmarathons” en inmiddels M50 wilde ik nog een keer kijken of het zou lukken
een gemiddelde van 15 km in het uur te halen. Grote delen van de stad zijn op dat moment nog
bouwputten in het kader van heropbouw tot een nieuwe wereldstad. Het deelnemersaantal is door de
jaren heen al toegenomen tot 19532.
De start is nu, net als tegenwoordig, bij Charlottenburger Tor en de finish nog steeds op de
Kurfűrstendamm. Het parcours loopt nu onder de Brandenburger Tor door en over Alexanderplatz,
waar het al behoorlijk veranderd is t.o.v.11 jaar ervoor. Onze groep bestaat uit 11 personen,
waaronder Ivana, Maurice en Elbert. We hebben geboekt in een pension in het voormalige oosten dat
nog niet helemaal voldoet aan datgene wat we volgens afspraak ervan hebben verwacht. De
beheerder wenst betaling bij aankomst en heeft zijn kamers niet in orde ,zoals hij had afgesproken en
zo zijn er nog wat zaken. Hij doet zelfs moeilijk om op de marathondag ’s morgens ontbijt te
verzorgen. Dit wordt echter door
zijn vrouw prima opgelost. Als we
op maandagochtend voor het
ontbijt beneden komen blijkt er ’s
nachts ingebroken te zijn en is de
speelautomaat leeggeroofd. We
kunnen de politie geen informatie
verschaffen. Na de marathon ben
je moe en slaap je.
Ook nu bleek mijn beoogde tijd
weer drie minuten te snel. Maar
met 2.51.34 was ik opnieuw
tevreden.
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Henk liefers Nieuwe trainer AV Veluwe

Rinus Groen

Henk Liefers begon beginjaren 70 zijn loopleven bij de Gemzen in Heerde.
Op de foto rechts in strijd met Ep Winterman.
Eind 70-er jaren stapte hij over naar AV’34 waar hij zijn verder loopleven
actief bleef als loper. Op beide foto’s is te zien dat hij een hekel had aan
scheren en graag een clubtenue droeg. Zijn loopstijl was niet om naar huis te
schrijven, maar hard ging hij wel.
Henk ging altijd voor 100% en plakken was er niet bij. In Zwolle haakte hij bij
mij af tijdens 1 van onze talloze gevechtjes en dacht ik hem af te kunnen
schrijven toen hij gal kotsend in de berm verdween. Vlak voor het betreden
van de kunststofbaan kwam hij me als een stoomlocomotief echter weer
voorbij. Diepe bewondering van mij oogstent.
Een lijstje met zijn tijden uit een
willekeurig jaar 1988;
5000m 15.55
15 km 51.17
10EM 54.15
20 km 1.08.57
21.1 km 1.13.05
25 km 1.31.10
Leuke kanttekening is dat ik deze cijfers uit het jaarverslag 1988 van
AV’34 heb overgomen en men een aparte foto van Henk op 1 van de
pagina’s had geplaats met dooronder te tekst Henk had een matig
seizoen.
Toen de baard en het langere haar verdween was ook meer dan de helft
van zijn gezicht weg. Henk Schimmel zei destijds dat Henk zijn oren kort
aan de kop had, maar dat viel letterlijk wel mee toen ze zichtbaar
werden. Figuurlijk kon en kan Henk zich nog wel eens druk maken om
allerlei
onrechtmatigheden in
het dagelijkse leven. Bij
het WK voetbal 2010
wondt hij zich flink op over alle VIP’s die naar ZAF werden gevlogen
op kosten van de NOS, lees Henk, om hun plasje over de prestaties te
doen.
In een eerdere Spurt heb ik al eens over al die Liefers, die hier in de
omgeving de wedstrijden onveilig maken, geschreven en voor de
duidelijkheid Henk is geen familie van de bekendere naamgenoot.
Gelukkig is Henk als trainer een aanhanger van het basale; eerst snel
worden op korte afstanden en dan wordt het lange vanzelf wel iets.
Maar altijd de basis blijven onderhouden anders verdwijnt de snelheid.
Ook is hij van de 1 op 1 aanpak en wijkt hij niet van je zijde als je bij
een wegwedstrijd door hem gecoacht wordt. Eén van de vele Jan van
Ommens kan dit beamen.
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En nu de Veluwe dus ook op de
woensdagavond op de atletiekbaan. Cialfo
en SV Vaassen hoeven hem niet te missen
want dat blijft deze parttime postvoorbereider
gewoon doen.
Henk deed de begeleiding al sinds 2006 voor
een groep Veluwe-atleten zoals Ronald
Derksen en Tonnie Stouten. Al jaren is Henk
dus al aan de zijlijn van alle Veluwe
evenementen te zien.
De linkerknie van Henk is onwillig en
daardoor kan Henk helaas zelf niet meer
hardlopen. Buigen en strekken gaat amper.
Op de trainingsavond kan hij nog wel een
sprintje trekken of een oefening voor doen maar dan houdt het wel op.
Van het vele start en prijzengeld dat Henk in de jaren bij elkaar liep kan hij nog steeds leuke reisjes maken. Zo kreeg
e
hij bij de 10em van av-34 als 3 ook een vette enveloppe. En helemaal in zijn sas wilde hij een rondje geven. De 5
gulden in de enveloppe bleek niet toereikend.

De foto rechts is ook Henk Liefers, de
vader die tussen de bedrijven door ook nog
het flesje aan zijn dochter Monique, mijn
huidige Candy Crsuh maatje, geeft.
Ik kan een heel clubblad volschrijven over
Henk, zijn rode haar en de momenten in de
wedstrijden die me nog scherp voor de
geest staan. Ik laat het hierbij. U kunt hem
woensdagavond gaan bezichtigen.

Handle with Care.
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