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Van de voorzitter  Rene van Vliet 
 
Strijd 

 
Strijd is altijd mooi. Of het nu is op de Olympische Winterspelen of bij 
ons op de Loolaan. In Sochi streden onze schaatsers, shorttrackers, 
bobbers en nog wat los volk om de medailles en eeuwige roem. Met 
wisselend succes. Zoals het hoort bij dit soort kampioenschappen.  
In Apeldoorn streden Ronald Derksen en Tonnie Stouten om de 
Apeldoornse eer tijdens de Midwintermarathon. Met Tonnie als (nipte) 
winnaar. 
 
Twee weken later behaalde AV Veluwe medailles bij het NK indoor 
masters. Prachtige resultaten voor Bas Mekking, Jeremy Eilander, Dick 
Elzenga en weer Tonnie Stouten. Gefeliciteerd mannen.  
 
Maar ook de felicitaties voor alle finishers bij een van de afstanden van 
de Midwinter. Zeker voor de clubgenoten die een afstand voor het eerst 
gelopen hebben. Dat is ook strijd, vooral met jezelf. 
 
De algemene ledenvergadering komt er weer aan. Noteer 
alvast dinsdag 25 maart in je agenda. Vanaf 20.30 bij csv Apeldoorn. 
Agenda en verdere mededelingen komen via de nieuwsbrief. 
Veel leesplezier. 

 
 
Veel leesplezier!  
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Ook op Kaap-Verdië was AV Veluwe aanwezig 
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Versobering    Rinus Groen  

De Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon 2014 zit er 

op. Mijn werkgever is (nog???) de hoofdsponsor. ??? want er 

wordt gefaseerd minder geld aan besteed, merken wij ook als 

personeelsleden. 

In het eerste jaar was de sky de limit; je mocht gratis meedoen 

met je gezinsleden en ook klanten uitnodigen. Er was een heel 

stuk van Orpheus afgehuurd waar je compleet met catering in 

de watten werd gelegd. Dit jaar was er niets meer voor het 

personeel. 

Wat kan het bommen. Ik heb altijd gevonden dat er een 

normale verhouding tussen inschrijfgeld en wat je er voor 

terugkrijgt moet zijn. En bij de Midwinter is dat het geval. 

Anders is het bij de New York Marathon waar je, nadat je 

geplukt bent door de reisorganisatie die de startbewijzen heeft 

opgekocht als prefferred supplier, moet je aanvullend als 

deelnemer nog een keer $ 450 inschrijfgeld betalen.   

Nee dan onze eigen lopen. Met mijn gele chip kan ik de Runners World loop voor 7 euro aan deze 

goed georganiseerde loop meedoen. 100 euro voor de loop 4-daagse lijkt veel, maar 6 wedstrijden en 

inclusief een heleboel toeters en bellen maakt ook deze prijs best redelijk. 

 

Bij de klaverbladloop 2014, boven de startfoto en op de kaft onze jongens kort na de start, krijg je ook 

een mooie loop voorgeschoteld. Hier is met ligt doorgeschoten in de lopers informatie onderweg door 

met bordjes 2731m en 6842m langs de kant te staan. Maar.. wel met TV Gelderland. 

Check http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2047190/31e-klaverbladloop-in-

apeldoorn.htm#.UwuQI_l5PHo 
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Geen  hardloopwedstrijden meer. 

Ja , zo loop je een trail in Frankrijk en zo zit je thuis op de stoel. 

Naar de trail in Frankrijk last van de knie door een val in de sporthal ,  nog even door naar familie en 

vrienden in Polen. 

Thuis in Apeldoorn nog steeds last van de knie dus naar de dokter.  

Hierna naar de fysio maar ik hield 

pijn dus weer naar de dokter en een 

scan laten maken. 

Naar de scan naar de orthopeed en 

ja een versleten knie dus geen 10 

km of marathon en al helemaal 

geen trail meer lopen maar ik mag 

wel gaan fietsen. 

Dus naar 2 keer een longembolie 

kwam ik terug in de wedstrijden wel 

niet zo hard lopen als vroeger maar 

ik liep weer mee , ja misschien ooit 

met een kunst knie  maar dat zal de 

toekomst ons leren. 

Dus geen 4 daagse ,zes dagen van 

Toul ,trails,marathons en lopen in 

Duitsland en ga zo maar door. 

Maar ik heb gelukkig wel de halve 

van Elspeet  en Spankeren en de 

25 km van Wenum  en radio 

kootwijk en de cb loop en de club 

kampioenschap van AV Veluwe 

(baan-weg-cross) en 11x  Zes 

dagen van Toul gelopen en ga zo 

maar door.  

Dus maar pen en papier gepakt en 

bedankt  voor AV Veluwe. 

Maar gelukkig loopt Susanne en Lex en zijn familie ook voor AV Veluwe dus af en toe zal ik nog wel 

naar wedstrijden komen kijken. 

En trouwens  Philip onze kleinzoon vind hardlopen leuk dus wie weet komt er in de toekomst weer een 

loper bij. 

AV Veluwe leden nog even een gezegde uit Duitsland de tijd is niet zo belangrijk als je zelf maar 

tevreden bent. 

Bedankt mensen,                     Evert Leunk. 
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In herinnering:  Louis Blok 
 
Op 16 januari jl. is Louis Blok, ons oudste lid van de vereniging, 
overleden. 
 
Een markant lid die al vanaf 1977 op onze ledenlijst stond. 
Op latere leeftijd, al tegen zijn pensioen aan, begon hij met sporten. 
Hij woonde destijds in de Kruizemuntstraat, een straat waar hij 
dagelijks een aantal hardlopers van de AV Veluwe ontmoette. Hij ging 
ook hardlopen. Daar bleef het echter niet bij. Naast het lopen werd er 
ook gefietst, geschaatst en op een skatebord door de straat gereden. 
Andere hobby's van hem waren accordeon  spelen en breien. 
Dit alles leverde hem zelfs een televisieoptreden op. 
 
Als M80 kon je hem af en toe nog op de baan tegenkomen voor een 
wedstrijdje. Diverse clubrecords bij de Mannen 70, 75 en 80 staan 
nog op zijn naam.(zie de lijst op de site) 
Velen van ons zullen hem nog herinneren als de man die zijn 
gebreide blauw witte shawls te koop aanbood op de feestavonden van AV Veluwe. 
 
Veluwe heeft weer een kleurrijk figuur verloren. 

 
In herinnering:  Hette Smedema 
 

Op 6 januari jl is oud lid Hette Smedema overleden op 79 jarige 

leeftijd. Op de foto links staat Hette in 1992 voor de start 

samen met de gebroeders Arends te wachten op het 

bevrijdende startschot. 

 

 

 
In herinnering:  Geert de Vries 
 

Op 23 september 2013 is op 95 jarige leeftijd  

overleden ons oud bestuurslid en man van het 

eerste uur Geert de Vries. 

Op de foto rechts uit 1975 is hij gekleed in het 

allereerste clubtenue van onze club. Vlak achter 

hem Hinnie van St. Annaland: ja de vader van. 

In 1975 waren er dus ook al mannen van tegen de 

60 die marathons liepen. Geert was als een 

Siamese tweeling altijd samen met de eveneens 

overleden oud voorzitter Thomas Kooi. Zij waren 

de voorlopers van Statler en Waldorf, altijd 

mopperen op elkaar maar onafscheidelijk. 
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De eerste keer.                                                                   Ep Winterman 

 

Ja, de eerste keer. Dat kan natuurlijk overal over gaan.   

Iedere maand krijg ik van Rinus standaard de vraag of ik 

nog denk aan mijn stukje voor de Spurt. Dit keer heeft hij 

nog een extra vraag: Weet je nog wanneer je voor het eerst 

door Maurice werd verslagen. Ja natuurlijk weet ik dat nog. 

Dat moment viel toevallig samen met een andere eerste 

keer. Die eerste keer dat  een nieuwe loopervaring zich 

aandiende. Een meerdaagse wedstrijd ! (Foto rechts Rinus 

en Maurice tijdens de 24-uurs in het Mheenpark) 

Meerdaagse wedstrijden worden in de jaren tachtig van de 

vorige eeuw alleen nog maar gelopen in het buitenland. Ons 

erelid Henk Kager bezorgde ons destijds regelmatig flyers 

en krantenknipsels uit heel Europa.  Zo kreeg ik eind 1986 

een folder van “6e Wittgenstein Hochsauerland lauftour” in 

de bus. Het betreft een wedstrijd over 7 dagen met 9 

etappes over 140 kilometers van 26 juli tot 1 augustus 1987. 

De organisatie is gevestigd in Wingeshausen in Sauerland niet ver van Bad Berleburg.( dit voor de 

Sauerlandkenners). Eddy, Elbert, en Maurice voelen ook wel voor een loopreisje en zodoende meldt 

de Nieuwe Apeldoornse Courant half juli dat er vier hardlopers van AV Veluwe op avontuur gaan. 

Het programmaboekje dat we gelukkig al vroeg toegestuurd hebben gekregen geeft aan waar we ons 

op moeten voorbereiden. Iedere etappe blijkt hoogteverschillen te hebben variёrend van 100 tot 300 

meter. Ook zullen we te maken krijgen met een tijdloop en een aparte “Helle Berglauf”.De Posbank is 

dus het terrein waar we in de aanloop naar de wedstrijd veel te vinden zijn. Verder zijn er 

bonificatieseconden te verdienen voor de eerste 5 in elke etappe en er is een bergpuntenklassement. 

We zullen Gerrie als masseuse hard nodig hebben. Voor de eersten in het klassement bij de mannen 

en vrouwen zullen er dagelijks gele (leiders) en groene (bergklassement) truien worden uitgereikt. Als 

onderkomen huren we voor ons vijven deze week een huis/appartement in Wingeshausen.  

Als we ons op zaterdag 25 juli melden in de Turnhalle  blijkt dat er 127 deelnemers zijn ingeschreven.  

Elbert heeft de snelste marathontijd te staan. Nederland gaat dus meespelen in het klassement is de 

verwachting. Vanuit ons appartement kijk je uit over de heuvels waar we onze energie kwijt kunnen de 

komende week. ’s Avonds lopen we nog even een rondje om de benen wat los te krijgen en de 

omgeving te verkennen. Na de douche nog wat eten in het plaatselijk restaurant en we kunnen ons 

geestelijk voorbereiden. 

De start van de eerste etappe is zondagavond om 17.00 uur en gaat over 10,5 km. Een onzekere 

spanning heeft zich van ons meester gemaakt . Voor de start moet eerst nog groepsfoto voor de 

oorkonde worden gemaakt en dan : geht’s  los!  

De plaatselijke krant had al aangekondigd dat “die Holländer” een grote kans zouden maken op een 

hoge klassering in het ploegenklassement. Na de start ontstaat er snel een kopgroep waarin we 

allemaal een plaatsje hebben gevonden. De eerste km gaat al direct in 3.14. De eerste “Bergwertung” 

ligt op 7 km en hier haalt Elbert zijn eerste punten voor het bergklassement. 

Het resultaat van de eerste dag is met z’n allen bij de eerste 35 staan, met Elbert op de 5e plaats. 

Het programma voor de maandag bestaat uit 20 km ‘s morgens en 2 km tijdloop ‘s avonds. Bij de start 

van de 20 km in Schmallenberg komt de regen met bakken uit de lucht vallen en het water komt als 
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een rivier richting startstreep. Het is 13 graden op het einde van juli in 1987. Iedereen staat verkleumd 

te wachten tot de burgemeester klaar is met zijn toespraak. Vanaf de start gaat het bergop. 

’s Avonds wordt met 10 man tegelijk gestart in volgorde van het klassement. Om de eerste stijfheid 

weg te krijgen heeft Gerrie heeft al haar energie al moeten inzetten. Gelukkig dat ze erbij is. Er wordt 

weer verschrikkelijk hard gelopen .Maurice wordt eerste in zijn serie, Elbert handhaaft zich in het 

klassement van voren. Eddie en ik blijven bij elkaar in de buurt. 

De dinsdagochtend zitten we ’s morgen alweer om half tien in de bus naar de volgende etappe. 

 

Ditmaal naar Oberhundem waar de start midden in het dorp is. De afstand is bijna 17 km en er moet 

geklommen worden naar een hoogte van 400 naar 650 meter. Gelukkig is het droog maar de 

temperatuur houdt weer op bij 13 graden. In het peloton wordt naar elkaar geloerd en gewacht top het 

moment dat er weer een “door het ijs zakt”. Na 4 etappes staat Elbert inmiddels op de 4e plaats. Wij, 

blijven hem op respectabele afstand volgen. 

Gelukkig hoeven  we de volgende dag pas ‘s avonds aan de bak. 

Deze avond heeft de “rust” niet gebracht wat we verwacht hebben. Dit ondanks dat Gerrie er weer 

alles aangedaan heeft. Iedereen wordt moe, ook van de kou en de regen. Het wordt moeilijk 

geconcentreerd te blijven. Volgens het programma is het vandaag vlak. Geen bergklassement. Het 

kan niet waar zijn. Het parcours bestaat uit 3 ronden van 6,5 km. Gelukkig is het droog als het peloton 

der kreupelen wordt weggeschoten. De vermoeidheid schijnt ineens bij allemaal verdwenen te zijn. 

Eddie neemt direct de kop en pakt 100 meter op de rest. Eddie neemt direct de kop en pakt 100 meter 

op de rest. Eddie neemt direct de kop en pakt 100 meter op de rest.  Hij blijkt zich later toch vergist te 

hebben in de vlakheid van het parcours. Iedere ronde heeft toch nog 100 meter hoogteverschil. De 

tweede ronde komt Maurice naast me. Ik had hem al zien komen bij een keer achterom kijken 

vanwege onmacht. Hij blijft even bij me en doet de suggestie bij me te blijven. Ik stuur hem door om 

voor zijn eigen kansen te gaan. Op de streep heeft 28 seconden. De eerste keer! 

Volgende Spurt verder. 
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Kan hardlopen en wielrennen samengaan? 

De wielerploegen van de Volkskrant en Algemeen Dagblad stonden afgelopen najaar gebroederlijk 

boven aan de Muur van Geraardsbergen, toen de vraag opkwam of het verstandig is fietstraining af te 

wisselen met hardlopen. 'Verwoestende combinatie', meende een sportredacteur. 'Wat je met fietsen 

opbouwt, breek je met hardlopen weer af.' 

 

'Die combinatie was inderdaad ooit taboe', reageert 

inspanningsfysioloog Louis Delahaije, trainer van 

de Belkin-ploeg van Bauke Mollema, Robert Gesink 

en Laurens ten Dam en daarvoor bondscoach van 

de Duitse en de Nederlandse triatlonploeg. 'Nu is 

dat niet meer zo; ook bij Belkin hebben we jongens 

die in de winter hardlopen.' 

 

De combinatie dankt haar slechte naam vooral aan 

blessureverhalen. Fietsen geeft een concentrische 

belasting van de spieren, hardlopen een 

excentrische, legt Delahaije uit. 'Anders dan bij 

fietsen, waarbij je de benen laat rondmalen, creëer 

je bij hardlopen een enorme stootbelasting. Je moet 

bij elke landing van je voetzool twee- tot driemaal je 

eigen lichaamsgewicht opvangen.' Als een goed 

getrainde fietser ineens gaat hardlopen, is het 

grootste gevaar dat hij in een te hoog tempo holt 

en/of te veel kilometers maakt - zijn 

uithoudingsvermogen kan dat immers prima aan. 

Delahaije kent wielrenners die op die manier 

'verschrikkelijke spierschade' opliepen. 

 

Die schade kun je in het bloed teruglezen door de 

lekkage uit de spiercel van het enzym creatine 

kinase (CK) te meten. De dag na een marathon kan de CK-waarde in het bloed 500 tot 1.000 keer 

hoger zijn dan normaal. Wie weleens een marathon heeft gelopen, kent de pijn van een hoge CK-

waarde. 

 

Door te trainen maak je mitochondriën aan. Dat zijn de verbrandingsoventjes in je cellen die energie 

produceren uit koolhydraten en vetten. Meer verbrandingsoventjes betekent meer energie en dus 

betere prestaties. Of de mitochondriën zijn aangemaakt door rennen of door fietsen? Daarin maakt het 

lichaam geen onderscheid. 

 

Elke beginnende hardloper, dus ook de fanatieke racefietser die de hardloopschoenen (her)ontdekt, 

moet zijn training rustig opbouwen. 'Als je de spieren laat wennen aan een steeds hogere belasting, is 

er geen enkel probleem met de combinatie', verzekert Delahaije. 'Hardlopen en fietsen passen perfect 

bij elkaar. Je gebruikt ongeveer dezelfde spieren, alleen de coördinatie van de belasting is anders. Dat 

is juist goed. Bij fietsen train je vooral de voorkant van je bovenbenen, bij hardlopen ook de 

achterkant. Ik heb atleten getraind die 70 loopkilometers per week afwisselden met fietstraining en zij 

liepen harder dan atleten die per week 140 kilometer, dus het dubbele aantal loopkilometers, 

maakten.' 

 

Wie fietsen afwisselt met schaatsen (ook een concentrische belasting), kiest een schraler 

trainingsmenu. En wie uitsluitend veel hardloopt (veel stootbelasting!), zal eerder geblesseerd raken 

dan een loper die regelmatig de racefiets pakt. Conclusie van de Belkin-trainer: 'Door hardlopen en 

fietsen af te wisselen, word je fitter dan wanneer je je beperkt tot één sport.' 



Clublid Hans Wegman
Kandidaat gemeenteraad
19 maart 2014
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Midwinter 2014 

Wanneer de weersomstandigheden tijdens de Midwinter Marathon 

van dit jaar maatgevend zijn voor de rest van 2014 zal de 

midzomerloop waarschijnlijk afgelast worden vanwege 

temperaturen van boven de 40 graden. 

Het ongekend mooie weer was de reden dat niet alleen een record 

aantal deelnemers zich inschreef, maar ook echt kwam opdagen. 

Op deze 2 pagina’s wat foto’s van mensen in een blauw tenue. 
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Goud en Zilver op eerste dag NK Indoor Masters   

Zaterdag werd Bas Mekking op de 1500 meter 1e bij de mannen 35  (4.21.76) en Jeremy Eilander 

liep zijn 1500 meter in (4.30.55) en werd 2e bij de mannen 40. Twee jaar geleden was Jeremy ook 2e 

op de 1500m, maar omdat hij toen een pion omschopte werd hij gediskwalificeerd.  

Bas Mekking: Tactische wedstrijd gelopen en vanaf 400 m voor de finish versneld en dat 

volgehouden. Erg blij met het resultaat.  
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De snelheid van dieren   Iwan van Aken 

In onderstaande link staat een tabel staat de maximale snelheid van een dier gedurende ongeveer 

400 meter.  

http://www.infoplease.com/ipa/A0004737.html 
Het snelste dier is de slechtvalk die 320 km/uur vliegt. Op grote afstand gevolgd door de Cheetah die 

112 km/uur loop, maar dat ook maar een meter of 100 volhoudt. Een spike van Cheeathhuid helpt?

 

De koning der dieren haalt 80 km/uur, lang niet overdienstelijk. 

De snelste mens ter wereld op de 400 meter wordt gegrepen door een Grizzly beer die toch al snel 3 

km per uur harder loopt, net zo hard als een huiskat en een kangaroo.  

Mocht je zelf tussen de 16 en 18 km/uur lopen op een 400 meter dan heb je een redelijke kans om 

nipt van een varken of een kip te winnen. Je bent natuurlijk niet al te slim als je tegen een stier gaat 

hardlopen zoals met op een stratenparcours in Spanje elk jaar doet. 

 

Het langzaamste dier de slak die zich met 50 meter in een uur beweegt, maar dit is over een kortere 

afstand gemeten en daarna doorberekend Waarschijnlijk staat hij elke meter even met zijn handen op 

de knieën, o nee die heeft hij niet. Hij zal wel even in de woonkamer op zijn rug gaan zitten met een 

kopje thee. Ruim drie keer zo snel beweegt de drievingerige luiaard zich, die daar waarschijnlijk ook 

zijn naam aan heeft te danken. 

http://www.infoplease.com/ipa/A0004737.html
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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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Caïro naar Cape-Town Shayne Rookhuyzen 

Allemaal bedankt voor de vele reacties op mijn vorige 

verhaal, zeer inspirerend ! Sommige van de reacties 

maakten me zelfs zo emotioneel in de mate dat ik even naar 

de keuken om iets te eten en te voorkomen dat ik ging huilen 

als een baby over mijn computer.  

 

Hierbij Caïro naar Kaapstad (deel 2). Oke, waar moet ik 
beginnen, misschien met het volgende, waarom deze 

reis? Nou, waarom niet, soms moet men het lef hebben in 

het leven je dromen te volgen. Ik ben zeer dankbaar voor 

alles wat er is gebeurd met mij in mijn leven, goed en slecht, 

dat ik niets, niet mijn ouders, niet mijn achtergrond, zou 

willen veranderen. Ik ben erg gezegend maar ook 

hebzuchtig, ik wil meer!  

 

Ik voel niet dat ik op aarde ben om gemiddeld te zijn, maar er is een hoger doel voor mij. Ik geloof 

oprecht dat ik niet een Jan met de pet wil worden, ik wil een interessant leven leiden en interessante 

verhalen/herinneringen hebben. Ja, het is al een jaren een droom van mij om te fietsen door Afrika.  

Dus ik zal het doen voor mezelf, maar in wezen zal ik dat niet, ik doe deze reis door Afrika doen zoals 
ik al zei in mijn vorige nieuwsbrief voor SOSA (ondersteuning van weeskinderen van Zuid-Afrika).  

 

Ik ben 37 jaar oud en mijn ouders leven gelukkig nog steeds. Maar hoe zit het met die kinderen 

zonder ouders en steun, ik kan het me niet eens voorstellen. Als ik een wees of twee of drie of meer 

een goede kans in het leven kan geven dan ga ik ervoor om dat te doen. 

 

3,7 miljoen kinderen worden weeskinderen per jaar in Zuid-Afrika, dat is een afschuwelijke cijfer dat ik 

helaas niet wijzig, maar ik kan wel een helpende hand bieden via mijn acties, alle kleine beetjes 
helpen. In deel 1 van Caïro naar Kaapstad schreef ik over ontmoetingen die hebben gestuurd in het 

maken van de beslissing om Afrika te gaan doorkruisen. 

Een zeer goede vriend van mij, Glenn Coleman die overleed tijdens het skydiving in 2009 toen ik nog 

in Zuid-Afrika woonde leerde me te leven in het extreme, door middel van zijn acties Glenn overleed 

als een jonge man maar leefde het leven zoals veel 

mensen dat nooit zullen doen in en veel langer 

leven. Door hem ik raakte ik bevriend met een 

partner van hem, Kevin, Glenn en Kevin waar beide 
leden van de Rode Duivels dat bestaat uit een elite 

team met sky-divers gekoppeld aan het Britse leger. 

Toen ik hem vertelde dat graag de doorsteek van 

Afrika wilde doen, zei hij Ga er voor! Dat was voor 

mij het laatste duwtje en niet alleen dat, Kevin 

vertelde me dat hij ladingen mensen zag fietsen 

door Afrika en ook bood hij me advies.  

Een andere persoon waarmee ik bevriend raakte 
door Glenn is Amy, een rare vogel, ook een extreme 

hemel-duiker die alles heeft gezien en gedaan bij 

wijze van spreken. Ik denk dat Amy brengt veel 

mannen te kijk zet, niet dat haar doel in het leven is, 

maar laten we het op deze manier zeggen, ze is niet 

saai. Amy is niet alleen super cool, maar ze heeft 

ook een vriend genaamd Ria, Ria heeft gefietst met 

zijn vrienden uit Zuid-Afrika naar Caïro en hij ook 

bood me veel advies met betrekking tot mijn reis, 

nog een duwtje, Ria en ik zijn ook vrienden nu, oke 

facebook vrienden maar binnenkort echte vrienden, 

hoop ik!  
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Ten slotte, het laatste teken, laatst was ik aan het trainen aan de rand van Apeldoorn en terwijl ik mijn 

ding deed ontmoette ik een collega fietser met de naam Wim, hij vertelde me dat hij gefietst had uit 

Sydney, Australië naar Nederland, een geweldige prestatie, Wim werkt in een camping- en wandel 

winkel, perfect , wie beter om me te helpen bij de aankoop van wat ik nodig heb voor 3 maanden door 

Afrika.  

 
Wim heeft ook onlangs gewezen op zijn vriend die +/-20km van Apeldoorn woont en ook heeft gefietst 

van Zuid-Afrika naar Holland, wow, de wereld is klein ?! Velen van u hebben mij gevraagd of deze reis 

me niet bang maakt. Niet het avontuur maar de angst om geen baan te hebben na afloop, dat maakt 
me bang. Ik heb een vaste baan en heb vier maanden onbetaald verlof gevraagd, maar dat is 

geweigerd. Vreemd omdat volgens kenners in Holland negen van de tien bedrijven mij wel het verlof 

zouden hebben verleend. Maar ja, niet alle bedrijven zijn hetzelfde...  

 
Dus, voor en misschien na mijn reis zal ik advies nodig hebben van u lezers met betrekking tot 

werkgelegenheid. Weet u iets, maakt niet uit wat, laat het me weten.  

 

"Als je bang bent kun je elke minuut van elke dag sterven en als je moedig bent slechts één 

keer."  
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Ledenmutaties 

Nieuwe leden; Maartje Le Goff, Erik Streep, Theo Makkink, Ali van Veen, Nicolette Verdugt, Ingrid 

Hazeleger, Leo Brummelkamp, Anouk Witteveen, Pascal Vliegenhart, Rachel de Weerd, Renate Stijf-

Klink, Thijs Kamp 

Bedankjes; Chantal Wassink, Leon van der Zande, Greetje Heij, Evert Leunk, Roel Nijhof, Jacques 

Dekkers, Chantal Herms- van Poppel, Jacqueline Wolda, Anja Kool-Borjeson, Bianca Buitenhuis, Stijn 

Lieshout, Astrid Coesel, Linda Schouten, Inge Spee, Jan de Weerd, Jan van Veen, Karin Leijser, John 

Reints, John de Vries, Bart Groen, Ruth van Amerfoort-Schut, Jacqueline Wolda, Marielle 

Eikelenboom, Peter Yedema, Nathalie van den Broek, Kristiaan Bax, Erik Kroos  

 

Agenda  Algemene  ledenvergadering  AV Veluwe 25-03-2014 

 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ALV   

van AV Veluwe. 

Deze vindt plaats op: 

Dinsdag 25 maart om 20.30 uur in het clubhuis van 

CSV Apeldoorn. 

1) Opening en vaststelling agenda 
2) Binnen gekomen stukken. 
3) Bespreking notulen ALV 2013 
4) Financieel jaarverslag,begroting en rapportage kascommissie 
5) Jaarverslag secretaris 
6) Jaarverslag wedstrijdcommissie 
7) Terugblik 2013 en visie voor 2014 
8) Jaarplan 2014 
9) Bestuurswisseling 
10 ) Rondvraag 

11 ) Sluiting 

De financiele stukken kunnen 2 weken voor de vergadering worden op gevraagd bij de 

penningmeester: penningmeester@avveluwe.nl 
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Waar inhalen ?    Klaas Lok 

 

Klaas Lok, veelvoudig Nederlands kampioen, maar ook 
wiskundeleraar gaf antwoord op de vraag waar kun je iemand 
beter inhalen op de baan, op het rechte stuk of in de bocht, of 
maakt het niets uit? 
 
Je kunt gaan rekenen met omtrek cirkel = 2*pi*straal  (straal = 
radius = r) 1 bocht is dus 1*pi*r. 
Laten we aannemen dat iemand een hele bocht nodig heeft om in 
te halen en hij loopt 1 m meer naar rechts. 
Loper 1 legt af: pi*r, loper 2 legt af pi *(r+1) = pi*r+pi*1 
Trek deze 2 afstanden van elkaar af dan krijg je: pi*1= 3,14 
(afgerond), dus zo'n 3 m. 
Als loper 2 0,75m rechts naast loper 2 loopt, dan is het verschil 
pi*0,75 = ongeveer 2,3m. 
Het bijzondere is dat de grootte van de straal niet uitmaakt (die r 
heb ik ook niet vervangen door een getal).  
Al zou je de halve wereldbol nemen ipv 1 bocht, dan nog is het 
3,14 m als je op afstand van 1 m naast iemand loopt. 
 
Op het rechte eind passeren scheelt dus ongeveer 10 cm, daarbij aannemende dat AB 10m is en 
BC 1 meter. Neem je AB = 20m of meer, dan wordt het verschil steeds kleiner. Neem je AB korter, 
dan wordt het verschil meer. Kortom niet inhalen in de bocht als het op het rechte stuk kan. 
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Gouden Tonnie 

 

Tijdens de 2e dag van het NK indoor Masters hebben 

Tonnie Stouten en Dick Elzenga Goud en Brons 

gewonnen op de 3000 meter bij de mannen 45. 

In een serie waarin de mannen 45 samen met de 

mannen 35 samen liepen, snelde Tonnie Stouten naar 

de snelste tijd en liep en passant ook alle mannen 35 

er uit. 

Op 1,5 ronde voor de finish versnelde hij en finishte in 

een tijd van 9:13:52. 2e werd Rachid Mohammadi van 

Atos (9:19:83) voor Dick Elzenga van Veluwe die 3e 

werd (9:45:64).  

Ook Menno Koomen kwam in actie op de 

sprintnummers en de 800meter. 

 

Sportdrank of dopingcontrole? 
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De Hardloop4daagse 
Inschrijven teams 

Vanaf heden 

kunnen ook teams zich 

inschrijven voor de 

hardloop4daagse 2014. Een 

team bestaat uit 6 personen 

die elk een etappe voor hun 

rekening nemen. Er is een 

speciaal reglement opgesteld 

voor de estafette teams. Ook 

in de uitslagen is er een 

categorie voor teams te 

vinden, zodat de teams zich 

met elkaar kunnen meten en 

hun prestaties kunnen 

vergelijken. 

  

 

Van vrijdag 6 juni tot en met 

maandag 9 juni wordt in 2014 

tijdens het pinksterweekend 

weer de Apeldoornse 

hardloop4daagse georganiseerd. Dit voor Nederland unieke evenement bestaat uit 

een hardloopwedstrijd van 60 en 100 kilometer, gelopen in respectievelijk vier en 

zes etappes, beginnende op de vrijdagavond voor Pinksteren tot en met 

Pinkstermaandag. De etappes worden in en buiten Apeldoorn gelopen. De organisatie 

is in handen van atletiekvereniging AV Veluwe uit Apeldoorn en heeft de laatste jaren 

een internationaal karakter gekregen door deelname uit Duitsland en België en zelfs 

Australië. 

 

 

Voorinschrijven is mogelijk tot en met 11 mei 2014!  

Er zijn nooit genoeg vrijwilligers en ook dit jaar zit men weer te springen om 

vers bloed. Wie komt helpen? 

http://www.hardloop4daagse.nl/2014/index.php?option=com_content&view=article&id=13%3Aestafette-reglement&catid=8%3Areglementen&Itemid=25&lang=nl
http://www.hardloop4daagse.nl/2014/index.php?option=com_content&view=article&id=297%3Ainschrijven&catid=4%3Aalgemeen-&Itemid=15&lang=nl
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Geef je hardloopschoenen een tweede kans  Marco Betman 

 
Ik werk al jaren met zwerfjongeren in Apeldoorn,en zamel al jaren oude maar vaak nog goede 

hardloopschoenen in. Deze hardloopschoenen geef ik weer aan de jongeren waar ik mee werk. 

Daarnaast hebben we nog een clubgenoot die oude hardloopschoenen inzamelt,deze worden 

door Shayne Rookhuyzen naar Zuid Afrika gebracht. En daar 

maken wij veel mensen,heel erg blij mee. Zijn je oude 

hardloopschoenen nog in redelijke staat,gooi ze niet weg.  

Maar breng ze naar Runnersworld,daar worden ze netjes 

bewaart. En wij zorgen ervoor dat 

ze bij mensen terechtkomen, die ze heel goed kunnen 

gebruiken. 

Geslaagde nieuwjaarsreceptie! 

Rene van Vliet: Ongeveer 90 leden waren op dinsdagavond 7 januari jl. naar de kantine van csv 

Apeldoorn gekomen om elkaar en het bestuur een goed nieuwjaar te wensen. Een zeer goede 

opkomst dus! Kennelijk is er behoefte om elkaar te zien en te spreken na de kerstvakantie met alle 

oliebollen en diners. Het was druk en gezellig. 

De voorzitter riep in zijn speech een ieder op om toch vooral lid te worden van de pas opgerichte ' 

Club van 100' . Zie daarvoor de nieuwsbrief van een tijdje geleden. Zoals bekend kan de club wel 

wat extra financiën gebruiken. 

Daarna zette John Benjamins van de TCG Erik Geerdes en  Marjan Vermeer in het zonnetje. Marjan 

is enkele jaren lid geweest van de TCG en Erik is ruim 17 jaar trainingscoördinator geweest. Beiden 

kregen een mooie bos bloemen en een envelop. 

Hans van Driel vroeg aandacht voor de naderende Hardloop4daagse. We zoeken nog sponsors. Wie 

ideeën heeft kan contact opnemen met Dik Musch. Zie daarvoor de site van de Hardloop4daagse. 

Menno Koomen vroeg om meer input van uitslagen om te publiceren in De Stentor. Dit geldt vooral 

voor de wedstrijdgroep. Al met al een leuke, lange en gezellige avond! 

 

http://www.avveluwe.nl/files/pdf/Nieuwsbrieffinancien.pdf


Wedstrijden AV Veluwe 

Zondag 13 april 2014 No Men Race 10e editie!!! 

Een vrouwenprestatieloop over asfalt- en zandwegen in een bosrijke 

omgeving. Voor het geven van de warming-up proberen we iemand 

te vinden. Vlak voor de start zal nog een goede warming-up worden 

gegeven.  

Starttijden 

11.00 5 kilometer (1 ronde) 11.00 10 kilometer (2 rondes) 

Locatie, parcours en kleedruimte 

De start en finish is op het terrein van De Hertenhorst (Kaapbergweg 

45 te Beekbergen). Zie routebeschrijving onderaan deze pagina. 

EHBO, douche en kleedgelegenheid aanwezig. Voor kinderen en 

familie is er voldoende vertier en gemak op het terrein aanwezig. 

Klik hier voor een parcourskaartje 

 

Inschrijven 

Je kan tot 6 april 2014 alleen voorinschrijven 

via www.inschrijven.nl. Via een automatische incasso wordt het 

inschrijfgeld van je rekeningnummer afgeschreven. Na-inschrijven is mogelijk op de wedstrijddag vanaf 

10.00 uur. Geen pinmogelijkheid, neem dus voldoende contanten mee. 

Kosten Voorinschrijving 5km €6 10km €7 Na-inschrijving 5km €8 10km €10Na inlevering van je 

startnummer ontvang je een flesje drinken 

Ophalen startnummer 

Het startnummer kun je vanaf 9.30 tot 10.45 ophalen bij het inschrijfbureau op de wedstrijddag zelf. 

Drank na afloop en onderweg 

Voor de loopsters van de tien kilometer is er onderweg een drankpost ingericht. Na de finish is er voor 

alleloopsters (zowel van de 5 als de 10 kilometer) sportdrank en water. 

Woensdag 7 mei 2014 Coopertest - Baanloop 

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

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

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

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

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

Kosten 

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

Inschrijven 

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

contanten mee. 

Starttijden 19.00 Coopertest 19.30 1500m 20.00 5000m 

Locatie en kleedruimte 

Atletiekbaan Orderbos Apeldoorn. Douche en kleedgelegenheid aanwezig. EHBO ook aanwezig. 
 

 

http://afstandmeten.nl/index.php?id=96250
http://www.inschrijven.nl/
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de SPURT  

Clubblad van atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn  
Opgericht maart 1970  
 
 
 

39e jaargang nr 1  
Maart 2014  
 
De Spurt staat open voor iedereen die lid 

is van AV Veluwe en iets over onze sport 

wil melden.  
Ook foto's en/of illustraties zijn welkom.  
Bij niet plaatsen of wijzigen van je  
artikel zal behalve bij spelling- en/of  
grammaticale fouten altijd door de  
redactie met de schrijver worden 

overlegd.  
 
De Spurt verschijnt op  
1/3, 1/6, 1/9, 1/12  
Sluitingsdatum kopij 2 weken voordien.  
Graag digitaal aanleveren in 

Word Arial 10.  
 
Redactie / vormgeving  
Rinus Groen 055 

3668763  
rin.groen@planet.nl  
 
Druk  
FELUA-GROEP Apeldoorn  
Oplage 500  
 
Verspreiding  
Hans Maaskant  
j.maaskant@chello.nl  
055 5431774  
 
Clubrecords  
Tonnie Stouten 
clubrecords@avveluwe.nl 
 
Website  
www.avveluwe.nl  
webmaster@avveluwe.nl  
 
P e rs PR 
Menno Koomen 
prpers@avveluwe.nl  
 
Cover Ben de Klos

 
 
 
Bestuur  
 
Voorzitter  
René van Vliet  
voorzitter@avveluwe.nl  
055 5422932  
 

Algemen lid  
Elbert Voogt 

Erik Geerdes  
 
Secretaris  
Martin Helmink  
secretaris@avveluwe.nl  
 
Penningmeester  
Marianne van der Veen  
penningmeester@avveluwe.nl  
giro 3151045  
t.n.v. penningmeester AV Veluwe  
 
Trainers-coördinatiegroep  
John Benjamins 

(secretaris) 

tcg-secretaris@avveluwe.nl 
Aat Kerpershoek, Richard vd 

Haak, Berry de Wied 
 
Beginnersgroepcoördinatie  
Berry de Wied  
beginners@avveluwe.nl  
 
ledenadministratie  
Berry de Wied  
Socratesstraat 25  
7323 PA  Apeldoorn 

leden@avveluwe.nl  
 

 
Vertrouwens Contact  
Persoon  
Simone Middelveld 

055-5787759 

Vertrouwenspersoon-

vrouw@avveluwe.nl  
 

Dik Musch 
06-51481799  
Vertrouwenspersoon-

man@avveluwe.nl  
 

 
 
 
Wedstrijdcommissie  
 
Inschrijvingen  
wedstrijden@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 
(foto) 
Eli Slotboom  
info@hardloop4daagse.nl  
 
Parcours  
Hans van Driel  
h.driel73@chello.nl  
055 5223016 

Herman Mol  
 

 

 

mailto:clubrecords@avveluwe.nl
mailto:tcg-secretaris@avveluwe.nl
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