Van de voorzitter Rene van Vliet
Hardloop4daagse 13e editie
De tweede aflevering van deze jaargang
Spurt is traditioneel ook de tijd van onze
H4D met de Pinksterdagen. Dankzij Elbert
Voogt ( Runnersworld Apeldoorn), Maurice
Winterman (Winterman Sport) en al die
andere sponsoren is het toch weer gelukt
om dit mooie evenement doorgang te laten
vinden.
De voorinschrijving is inmiddels gesloten,
maar niets let u om op vrijdagavond 6 juni
een beetje op tijd naar csv Apeldoorn te
gaan en u alsnog in te schrijven. Veel lopers
realiseren zich niet dat je ook gewoon mee
kunt doen aan een losse etappe. En ze zijn
echt schitterend uitgezet door onze
parcoursbouwer Hans van Driel. Of kom
helpen en geef u nog op als vrijwilliger. Het
kost u een paar uurtjes tijd, maar de dank
van al die deelnemers is onvergetelijk. En
natuurlijk is dat prachtige vrijwilligers H4D
loopshirt helemaal gratis voor u.
Kijk verder op www.hardloop4daagse.nl
Daarnaast hebben we in maart een zeer geslaagde ALV gehad. In 90 minuten kwamen veel
voorstellen voorbij waardoor het voor onze club weer mogelijk is om de begroting op orde te houden.
Dank aan al die mensen die meedenken. Natuurlijk kunt u ook lid worden van de club van 100, die
onze club financieel steunt. Een mailtje met uw gegevens naar clubvan100@avveluwe.nl is
voldoende. Of kijk even op onze website. Of u belt even de voorzitter als dat makkelijker is.
Telefoonnummer in deze Spurt.
Veel leesplezier!
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03. Voorwoord voorzitter
04. Van de redacteur
05. Tijdencalculator
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08&09. De eerste keer
10. Wheels of hope
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Prachtig sfeerbeeld van de
loop4daagse op de hei bij radio
Kootwijk. Van heinde en verre
komen mensen voor om hier aan
deel te nemen en de omgeving is
daarbij zeker geen bijzaak.
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Sterven in het harnas

Rinus Groen

De vorige en deze Spurt zijn deels gevuld met verhalen over (oud) leden die zijn overleden. Ook mijn
moeder is op 13 maart overleden. Toen zij scheef in haar stoel zat vroeg een verzorgster haar rechtop
te gaan zitten. Ze had een hersenbloeding gehad en was in coma. Die situatie heeft 10 dagen
geduurd waarna zij vredig insliep.
Zulke zaken zetten mij aan het denken. Wanneer ben ik aan de beurt? Wanneer er dan ook nog
berichten verschijnen dat je met veel lopen minder oud wordt (zie ook in deze Spurt) durf ik haast niet
meer alleen op weg te gaan. Als ik dan toch moet gaan wil ik wel graag wanneer het kaarsje op zijn
felst brand gaan.
Gaat er iets aan mij verloren? Ik weet het niet. Iemand anders gaat de Spurt maken en er zijn altijd wel
andere mensen die hun kennis overdragen aan nieuwe lopers. Zo draag ik momenteel mijn kennis
over aan Linda Ooms, een supertalent dat u op de voorpagina en elders in deze Spurt aantreft. Zij is
alles wat het in theorie zou moeten zijn; heel goed algemeen ontwikkeld vanwege haar kickboks
achtergrond en bovenal voor de duvel niet bang.
Ons aller Tonnie Stouten werd bij onze baan trimloop (zie ook verder in de Spurt) gewoon door haar
weg geduwd. Hij weet van haar andere sport dus liet het gewoon gebeuren.
Al die dingen vind ik prachtig en daarom ga ik denk ik puur uit eigenwijsheid dwars tegen alle
onderzoeken in gewoon 100 worden en blijf ik de Spurt maken en training geven. Mocht u een zwaan
willen zien sterven kijk dan op de site van Losse Veter en zoek de video van baanwedstrijd Heerde.
http://losseveter.nl/2014/05/02/ilse-pol-opent-baanseizoen-met-1641/
Op onderstaande foto sta ik niet op te scheppen, maar leg ik uit hoe belangrijk het is om niet in een
bocht in te halen.
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Tijden calculator
Met de tabel op deze pagina kun je vanuit een van je persoonlijke records berekenen wat je op ander
afstanden kunt lopen. Elke afstand kan als basis worden genomen, in deze tabel is de 100m als basis
genomen. Bron http://www.avnova.nl/tijden-calculator.html

Basis
100m
200m
300m
400m
500m
600m
700m
800m
1000m
1200m
1500m
3000m
5000m
10000m
Halve marathon
Marathon

Vrouwen
1
2,03005
3,21596
4,53052
5,9615
7,48732
9,09484
10,74554
13,98873
17,211127
22,0939
47,08169
81,1108
169,11643
370,89202
762,91080

Mannen
1
2,01022
3,15849
4,41513
5,78732
7,24744
8,78221
10,33845
13,41002
16,47853
21,06339
44,45297
76,86094
161,83538
362,47444
766,35992

Even een voorbeeld waarbij de 100m als basis wordt genomen.
Ik heb een tijd van 13,90 sec op de 100m als persoonlijk record en ik wil graag mijn 400m tijd
berekenen.
De berekening is dan als volgt: 13,9 sec x 4,41513 = 61,37 sec. (in het echt 59.79)
Andersom is ook mogelijk, bijvoorbeeld van een 800m tijd naar 400m tijd. Mijn 800 meter pr is
2.06 min. 10,33845 / 4.41513 = 2,341595931 --> 2.06 min = 126 sec
126 sec / 2.341595931 = 53,81 sec --> 400 meter tijd
Ik heb die afstanden niet vaak gelopen dus daar kan het verschil door komen.

Kenenisa Bekele wordt veel toegerekend op de
marathon. Hij is wereldrecordhouder op de baan op
5000m in 12.37.35 en 10.000m in 26.17.53. Volgens
de tabel zou hij op basis van zijn 5000m de 10.000m in
26.34 moeten kunnen. De normale formule 2 x
5.000m + 1 minuut is 10.000m geeft 26.14 als
uitkomst dus lijkt wat nauwkeuriger.
Op de marathon is de aloude formule 10.000m x
4,66667. Dat geeft een tijd van net onder de 2.03.
Volgens de bovenstaande tabel kom je uit op 2.05.07.
Hij liep 2.05.03 in het niet echt snelle parcours van
Parijs op zijn debuutmarathon. Puur om de tabel in
het gelijk te stellen?
Conclusie een leuk hulpmiddeltje dat door de praktijk
gelogenstraft wordt.
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Veellopers leven korter

(stukje van Nemi van der Reest)

Dinsdag 1 april (Nieuws HealthDay) – Regelmatig hardlopen is al lang in verband gebracht met tal van
voordelen voor de gezondheid, met inbegrip van gewichtsbeheersing, stressvermindering, een
betere bloeddruk en lager cholesterol .
Echter, recent onderzoek suggereert dat er wellicht een punt is van afnemende meeropbrengst bij
hardlopen.
Een aantal studies hebben gesuggereerd dat een "gematigd" loopregime - een totaal van 2-3 uur per
week, volgens een deskundige het beste lijkt voor een lange levensduur. Dit weerlegt de typische
"meer is beter" mantra voor lichamelijke activiteit .
De onderzoekers achter het nieuwste onderzoek over de kwestie zeggen mensen die ofwel geen
oefeningen doen of veel kilometers lopen allebei de aanleg hebben voor een kortere levensduur dan
matige lopers. Maar waarom blijft onduidelijk, voegden ze eraan toe.
De nieuwe studie lijkt het risico op hartaandoeningen of het gebruik van bepaalde medicijnen als
factoren uit te sluiten.
"Onze studie leverde geen verschillen die deze levensduur verschillen
kunnen verklaren," zei Dr Martin Matsumura, co-directeur van het
Cardiovascular Research Institute aan de Lehigh Valley Health
Network in Allentown, Pa
Matsumura presenteerde de bevindingen zondag bij de Amerikaanse
Universiteit bij de jaarlijkse vergadering van de Cardiologie in
Washington, DC. Zijn studies, gepresenteerd op medische
congressen, worden meestal gezien als voorlopig totdat ze worden
gepubliceerd in een toonaangevend tijdschrift.
Matsumura en zijn collega's onderzochten gegevens van meer dan
3800 hardlopende mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd
van 46. Zij waren betrokken bij de Masters Running Study, een webbased studie van de opleiding en informatie over gezondheid van
lopers van 35 jaar en ouder. Bijna 70 procent loopt meer dan 20 mijl
(32km) per week.
De lopers verstrekten gegevens over het gebruik van gemeenschappelijke pijnstillers zoals NSAIDs
(niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, zoals ibuprofen ennaproxen / Aleve ), die zijn
verbonden met hartproblemen, evenals aspirine (bekend hart beschermend). De lopers deden ook
verslag van bekende hart risicofactoren zoals hoge bloeddruk , hoog cholesterol , diabetes , familiale
voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten en of ze een rokersgeschiedenis hadden.
Geen van deze factoren verklaren de kortere levens van veellopers, aldus de onderzoekers. Gebruik
van NSAID's kwam eigenlijk meer voor bij hardlopers die minder liepen dan 20 mijl per week. "De
studie ontkracht de theorie dat overmatig gebruik van NSAID’s het leven verkort van de veellopers,"
zei Matsumura. (noot redactie: zou het soms juist het leven van de weinig lopers verlengen?)
Dus wat is het advies aan fitness georiënteerde Amerikanen?
"Ik ga zeker niet vertellen tegen patiënten Stop met lopen," zei Matsumura. Maar ik adviseer
veellopers wel om op de hoogte te blijven van nieuw onderzoek naar de kilometerstand-levensduur
gerelateerde ontwikkeling betreffende het snijpunt van die twee.
"Wat we nog niet begrijpen is de relatie tussen de optimale dosis van lichaamsbeweging voor de
gezondheid en een lang leven" zei hij.
Hoewel de aan hart- en vaatziekten gerelateerde risicofactoren de kortere levensduur van veellopers
niet kon verklaren, lijkt er wel een potentieel leven verkortend nadelige gevolg gerelateerd aan de
hoeveelheid kilometers die iemand loopt te bestaan, zei Dr James O'Keefe, directeur van preventieve
cardiologie op de Mid- American Heart Institute in Kansas City.
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O'Keefe, die de bevindingen beoordeelt, meent dat er misschien gewoon
"te veel slijtage" op de lichamen van veellopers plaats vindt. Hij heeft de
kwestie onderzocht en is een voorstander van een matige hoeveelheid
hardlopen als beste voordeel voor de gezondheid. Chronische extreme
oefening, O'Keefe zei, kan een "verbouwing" van het hart veroorzaken, en
dat een aantal van de voordelen die matige activiteit biedt kunnen
ondermijnen.
Gezien O'Keefe's, de 'sweet spot' voor jogging voor voordelen voor de
gezondheid is een langzaam tot matig tempo, ongeveer twee of drie keer
per week, voor een totaal van een tot 2,5 uur.
"Als je een marathon wilt lopen, loop er één en streep het uit je bucket list
" Maar als algemene regel adviseert O’Keefe lopers om zware lichamelijke
oefening van meer dan een uur per keer te mijden

Hardlopen is een feestje!
Sandra van den Berg: De Marikenloop 2014 is een hele warme dag geworden. 23 graden, en dat
was te merken met lopen!
Jose Tempelmans, Natascha van den Brom-Berkhoff en ik hadden besloten de 5 km samen te
finishen.. Ons doel was er een super gezellige dag van te maken, een pr zat er toch niet in door
kleine blessures.. Onze tijd was 35.07!
Het was de bedoeling om met zoveel mogenlijk dames van de beginnersgroep augustus 2013 te
gaan lopen, maar dat is door blessures helaas niet gelukt.. We hebben de dag afgesloten met een
heerlijk etentje met bijna alle overige dames en onze trainers.
Hardlopen is een feestje! ..dat hebben we zeker onthouden van de beginnerscursus!
Rinus Groen: Bij de Marikenloop 2014 kwam in een veld van 14.000 dames onze kersverse
clubrecordhouder op de 5000m Linda Ooms in 18.05 binnen als 17 dame (en ook 1 juniore voor
haar) en dat is exact de zelfde tijd als haar clubrecord op de baan.
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De eerste keer.( vervolg)

Ep Winterman

Na mijn eerste verlies van Maurice is het de volgende dag tijd
voor de “Hammeretappe” met twee hellingen ,die tellen voor
het bergklassement. Wat dit betekent weten alleen de
deelnemers van de vorige afleveringen, maar zij doen hier
heel geheimzinnig over. Een “gouden hamer” is de extra prijs
voor de winnaar . Elbert is vast besloten om hiervoor mee te
strijden.
Om 9.45 uur is het vertrek per bus naar Bad Berleburg, waar
om 10.30 uur de start is vanaf het plein voor het Slot waar
Beatrix en Klaus nog gelogeerd hebben toen ze nog verkering
hadden. De eerste “berg” bevindt zich al op acht kilometer na
de start aan het einde van de plaatselijke ronde, de stijging is
hier 150 meter in drie kilometer de tweede zit op 15 kilometer met een klim van 100 meter in vier
kilometer. In de brochure van de organisatie geeft aan dat het parcours over “gut ausgebaute
waldwegen” zal gaan. Door de regen van de afgelopen dagen is alles echter veranderd in
modderpoelen. Na drie kilometer zie ik in de verte Elbert ver voor het hele peloton uitlopen. Zijn plan is
dus serieus. De trainingen op de Posbank blijken voor mij wat hoogte betreft onvoldoende. Het is hier
andere koek. Elbert komt als eerste boven op de eerste berg. Dit levert hem behoorlijk wat punten op
voor het bergklassement. Op de tweede berg vandaag komt hij als tweede boven. Maurice en ik
kunnen omhoog maar net mee met onze naaste concurrenten. Eddie heeft het moeilijker. Elbert grijpt
met zijn tweede plaats op de finish net naast de “der Hammer”.
Om 18.00 uur is het vandaag opnieuw raak. Tijd voor etappe 7: De” Helle Berglauf”. Deze is vier
kilometer lang met een hoogte verschil van 200 meter over de eerste twee kilometer. Met dertig
lopers tegelijk wordt er gestart. Elbert start bij de top dertig en komt als tweede binnen in 14:29 (
winnaar: 14:05)
Hij is goed. Maurice, Eddie en ik
starten in de zelfde groep.
Maurice trekt hier het tempo aan,
hetgeen hem met 15:50 een
negentiende plaats en twee
punten voor het bergklassement
oplevert. Eddie en ik blijven bij
elkaar.
Boven op de top is het koud en
mistig en het is opnieuw gaan
regenen. Iedereen verlangt naar
het einde. Maar er zijn nog twee
dagen te gaan.
Vrijdag 31 juli is het ’s avonds tijd voor de 8e en langste etappe van de week. 28,5 kilometers zijn er te
gaan in vier rondjes van 7 kilometer met een aanlooproute. De regen komt opnieuw met bakken uit de
lucht. Het is langzamerhand moeilijk geworden om iedere dag met droge kleren aan de start te
komen. Dit geldt nog meer voor de schoenen. Het parcours heeft tussen twee en vier kilometer een
hoogteverschil van honderd meter, precies op het gedeelte waar de straat overgaat in een bospad,
dat vandaag is omgetoverd in pure bagger. Deze bult hebben we dus vier keer te gaan. 28 km voelt
onder deze omstandigheden langer dan normaal. We zien er aan de finish uit als beesten en zo
voelen we ons ook langzamerhand. Maar dat geldt voor alle deelnemers dus niet zeuren en morgen
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is de laatste dag. Elbert
handhaaft zich bij de
eersten, Maurice en ik
kunnen onze plek in het
klassement consolideren.
Eddie is door zijn inzinking
heen en hij gaat weer goed.
Eindelijk is het zaterdag 1
augustus, de dag van de
negende en laatste etappe.
Rondkijkend bij het vertrek
met de bus naar Erntebruck
lijkt iedereen er aan toe.
Veel verandering zal er zich
niet voordoen vandaag in
het klassement. Om 10:30 gaan we van start voor deze laatste etappe van 17,7 kilometer . De
organisatie heeft gemeend op 15 kilometer toch nog een “bergwertung” te moeten opnemen. Het
klassement is weliswaar gemaakt toch loopt iedereen weer naar elkaar te loeren.
Gelukkig is het vandaag eindelijk droog maar behoorlijk winderig. De laatste klim lijkt een muur. Dan
volgt 2,5 kilometer afdaling en de verlossende finish. In het eindklassement houdt der “ Elbert aus
Holland” de naam van Veluwe hoog met een 4e plaats.
Na een douche en een paar uur rust is ’s avonds de zogenaamde tiende etappe. De prijsuitreiking in
de “Schutzenhalle”.
Hier ligt voor iedereen een prijs. De burgemeesters van etappeplaatsen zijn hierbij uitgenodigd.
Een grote band zorgt voor de dansmuziek. Het bier vloeit en nieuwe vriendschappen worden gesloten.
Sommigen willen op de achterkant van hun oorkonde van alle deelnemers de handtekening. Kortom
een avond om nooit te vergeten. Aan het eind van de avond wordt er afscheid van elkaar genomen
met de woorden tot over twee jaar. Voor ons zal het er niet van komen.
Het was voor ons
de eerste keer
een week mee te
maken waaruit het
leven uit niets
anders bestaat
dan lopen, eten,
slapen, eten ,
lopen , eten,
slapen. Het zou
niet bij een keer
blijven.
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SOSA Wheels of Hope
Shayne Rookhuyzen (geboren in Zuid-Afrika, woonachtig in Apeldoorn) begon op 16 februari 2014 aan de
fietsrit van 11.000 km Caïro naar Kaapstad. Dit is een link naar het officiële Wheels of Hope filmpje ->
http://youtu.be/fwyCxmD0r_Y
Minimale omstandigheden, maximale drive:
De tocht die Shayne Rookhuyzen aan het afleggen is, is niet zonder gevaar en gaat dwars door Egypte,
Soedan, Ethiopië, Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Botswana en Namibië en eindigt in Zuid-Afrika.
Ondanks de onrustige situatie in enkele landen op zijn route is hij vastberaden de tocht af te leggen en
hoopt hij eind mei 2014 in Kaapstad zijn missie te volbrengen. Per dag zit hij gemiddeld zo’n 8/10 uur en
150/200 km fietsend afleggen. Overnachten doet hij in een tentje of bij de lokale bevolking en zijn eten
maakt hij op een gasbrander. Onder deze minimale omstandigheden hoopt hij de eindstreep te gaan halen.
Momenteel (begin april) is hij in Kenia.
Shayne’s doel is om €40.000 in te zamelen voor Stichting SOSA, een stichting die weeskinderen in
Zuidelijk Afrika helpt. Dit geld zal gebruikt worden om voeding en goederen te kopen voor het Oasis Haven
en Cotlands weeshuis en om een schoolgeld voor de 20 weeskinderen in Oasis Haven te betalen. Het kost
€90 per kind per maand in Zuid Afrika om naar een goede lagere school te gaan. Er zullen met de
opbrengst tevens Close the Gap computers aangeschaft worden voor het Desmond Tutu HIV Foundation
Jeugdcentrum in Kaapstad. Dit centrum is het eindpunt voor de Wheels of Hope fietstocht.
Close the Gap levert schoongemaakte tweedehands computers die zijn gedoneerd door bedrijven
in Europa. Zie ook www.closethegap.org
Shayne fietst met een GPS Tracker, deze zendt dagelijks een GPS positive door. Shayne stuurt
met dit system ook dagelijks een boodschap door, dit blog kan gevolgd worden via:
www.sosasupport.nl/
Laatste nieuws:
- Shayne heeft al 4.800 km door 4 landen gefietst, nog 6
landen te gaan;
- Nog 240 km tot de evenaar;
- Nog 800 km en dan is Shayne halverwege zijn tocht;
- Zijn fantastische KOGA fiets doet het prima, dankzij
Wielerhuis de Pedaleur in Doetinchem;
- Geen lekke banden totnutoe dankzij de bandendonatie
van Schwalbe banden in Hoofddorp;
- Ricoh Europe en DHL Supply Chain betaalden voor het
projectgeld;
- We bedanken Shayne's collega’s van Thermen Bussloo
Wellness Resort voor hun steun en donaties.
Direct helpen:
Zuid-Afrika kent ruim 3,3 miljoen weeskinderen; net zoveel kinderen als heel Nederland telt. De meeste van
deze kinderen hebben hun ouders aan AIDS verloren. Het land kent tientallen weeshuizen die met behulp
van giften deze weeskinderen opvangen. Stichting SOSA steunt enkele van deze weeshuizen met directe
hulp. De oprichters van de stichting zamelen geld in en doneren dit rechtstreeks aan de weeshuizen.
Daarnaast wordt het ingezamelde geld besteedt aan boodschappen die de oprichters zelf kopen en
persoonlijk afleveren bij weeshuizen. Directer kan een gedoneerde euro niet terechtkomen. Er blijft geen
cent aan de strijkstok hangen, de directie en bestuursleden van SOSA steken hun eigen tijd en geld in de
stichting en verdienen daar geen cent aan. Dat is een belofte waar wij trots op zijn.
Meer informatie:
www.sosasupport.nl
JP Skinner en Renate Vink, tel 06 4973 8881, e-mail info@sosasupport.nl
Website: http://www.sosasupport.nl/
Facebook: SOSAsupport
ANBI fiscaalnummer: 8517.45.258

info@sosasupport.nl
KvK Haarlem: 55511953
Bank account: NL48 INGB 000 7360486

Loopkrant al 8 jaar lang feest
Geschreven door Fiona Markus
Donderdag 22 mei spot ik in mijn mailbox
een enigszins ‘verontrustende’ mail van
redacteur Rinus.
“Je mag wel een verhaaltje (max 2 pagina’s)
voor de Spurt schrijven over de
Loopkrant.nl. De rare, leuke, vervelende
dingen die je in de 8 jaar hebt doorgemaakt.
Maar wel heel snel svp, want ik wil het
maandag naar de drukker sturen.”
Vooral de woorden “je mag” is niet echt het taaltje van Rinus. Geintje Rinus. Gelukkig kan
Rinus wel tegen een grap en is hij niet vies van een fijne woordspeling. Ik ben eens gaan
kijken in het verhalenarchief van de website Loopkrant.nl, want veel verhalen zijn afkomstig
van onze Groentje. In totaal goed voor 7 jaar lang elke maand minstens 1 verhaal. Je hoeft
niet lang te rekenen om tot de slotconclusie te komen dat Rinus een grote fan van
Loopkrant.nl is.
Ook zijn zoon Milo heeft deze week zijn eerste verhaal geschreven en gelijk eentje die met
kop en schouders boven zijn vader uitstijgt. Als Rinus daar lucht van krijgt kruipt hij gelijk
weer in de pen, want Rinus is niet vies van een pittig duel. Naast uitgebreide
hardloopverhalen zijn het vooral aparte anekdotes die alleen hij voor zijn lens krijgt. Zo heb ik
in de loop der jaren een enorme vloed aan loopgadgets voorbij zien zoeven. Sommigen zijn
nog zelfs nog nooit geplaatst en liggen nog op de kast te loeren naar een mooi verhaal.
De foto’s daarentegen lijken weinig te veranderen. Het lijkt of hij niet ouder wordt of bedriegt
hij de boel zo afentoe. Nooit geloven wat er allemaal op internet staat. Alles met een korreltje
zout nemen nietwaar. Rinus, jij hebt nu voldoende aandacht gekregen die je gewoonweg
verdient! Nu verder met wat er nog meer gebeurde in die 8 jaar. Hoe is het bijvoorbeeld
ontstaan?
Daar kan ik kort over zijn. Zelf vond ik het
leuk om verhalen te schrijven en ik merkte
dat anderen die ook wel grappig vonden.
Zodoende half mei 2006 de website in de
lucht gegooid voor een kleine proefdraai en
precies op 1 juni 2006 de loopmaatjes
ingeseind en gevraagd om hun
loopervaringen te delen. In het begin
kwamen de verhalen dan ook vooral uit
Apeldoorn, maar langzaamaan kwamen er
verhalen uit het westen en zelfs uit België
en Duitsland. Naast verhalen ook aandacht
voor gratis actiefoto’s en korte videoreportages met als topper die van het NK Cross in
Wageningen. In 2006 ook uitgebreid verslag gedaan van de Hardloop4daagse. Vanaf de
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zijlijn keek ik toe en interviewde waar nodig wat lopers, vrijwilligers en supporters. Hoe mooi
is het dan ook dat ik nu, na precies 8 jaar, zelf de 60km mag lopen.
Natuurlijk zijn er flink wat gedenkwaardige momenten geweest. Zoals in 2007 al een
jaarboek met daarin o.a. interviews met Johan Voogd, Ilse Pol, Dennis Licht, Titus Mulder,
Alie Mentink, Henk Mentink en Ruud Kok. Mooi om die nu terug te lezen en te zien welke
dromen allemaal zijn uitgekomen . Naast mooie momenten ook vervelende kanten
meegemaakt. Berichten van kinderen in de mail dat hun vader plots is overleden, maar dat
ze toch willen benadrukken hoeveel plezier het schrijven voor Loopkrant voor hun vader
heeft betekent. Of dat ze zwanger zijn en dit de reden is dat ze even wat minder over
hardlopen kunnen schrijven. Uiteraard ook scheidingen, huwelijken en bovenal blessureleed!
Zelf ben ik in al die jaren ook veranderd en loop ik ondertussen meer kilometers dan ooit
tevoren. De verhalen van de trailrunners lees ik nu vol herkenning terug en als ik eens
verdwaal in het bos noem ik dat een ‘Geiltje’ (nav loper Henk Geilen).
Voor de fans van het eerste uur nog een klein quiz om het af te sluiten.
1.
a.
b.
c.
d.

Wat betekent ‘Een hieltje lopen’:
Een wit voetje halen
Doorlopen tot je echt niet meer kunt
Iemand op de hak nemen
Voortijdig opgeven

2.
zijn’?
a.
b.
c.
d.

Wat wordt bedoeld met ‘een groentje
Een beginnende hardloper
Een afgetrainde marathonloper
Dubbelzinnige humor hebben
Een innovatief persoon

3.
a.
b.
c.
d.

Wat betekent ‘Lopen als polman’?
Lopen met gevoel voor nostalgie
Met het hoofd in de wolken lopen
De stilzwijgende loper zijn
Het lood in de benen voelen

4.
Wat betekent ‘As the Man lopen’?
a.
In gedachten genieten van de sport
b.
Opgebrand aan een wedstrijd
deelnemen
c.
De kunst van het lopen inzien
d.
Als winnaar het podium beklimmen

5.
Wat betekent ‘Hengelen zonder
angst’?
a.
Snel starten en kijken waar het schip
strandt
b.
Trap-op-trap-af lopen
c.
Zonder horloge verdwalen in Zeeland
d.
Een kleine prikkel brengt onverwachte
vooruitgang
6.
Wat wordt bedoeld met ‘De Orriënsmethode’?
a.
Lopen als afleiding
b.
Lopen als aanvulling
c.
Lopen als ontwikkeling
d.
Lopen als ontspanning
7.
Wat wordt bedoeld met ‘De Bossche
Griendt uithangen’?
a.
Het positieve in de blessures blijven
zien
b.
Prins Carnaval uithangen
c.
De gespannen wedstrijdloper zijn
d.
De inspiratiebron voor de vrouwelijke
hardloper zijn
8.
a.
b.
c.
d.

Wat betekent ‘Een henkie doen’?
Stiekem trainen voor een wedstrijd
Ontspannen lopen door de duinen
Als haas de wedstrijd winnen
Een plaspauze inlassen

De eerste 10 inzenders van een nieuw loopverhaal maken kans op een unieke prijs
Laat deze kans niet lopen. Ga naar www.loopkrant.nl en stuur jouw verhaal naar
redactie@loopkrant.nl.

Op woensdag 7 mei was er weer de voorjaars baanloop van AV Veluwe. Ook dit keer veel deelname van zowel recreanten als
wedstrijdlopers. Als eerste was de coopertest aan de beurt, gevolgd door de 1500m en als slotspektakel de 5000m. Bij de 1500m
werden er bij de dames 2 clubrecords gevestigd, kersvers lid Linda Ooms verbeterd het clubrecord 1500m dat al 26 jaar op naam
stond van Ivana Winterman met maar liefst 20 seconden naar 4.53. Nelleke Evers liep een record bij de V60en zette het op 7.14.
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Mylaps de volgende stap
Sinds een half jaar heeft men bij de
baanwedstrijden ook ontdekt dat het allemaal
wat eenvoudiger kan dan de laatste 100 jaar.
Voorheen stonden allemaal mensen met stopwatches langs de kant van baan hun lopers te klokken.
Bij de lange nummers, wanneer er het nodige gedubbeld werd, gebeurde het nog wel eens dat er
rondjes te veel of te weinig werden gelopen.
Dankzij Mylaps allemaal verleden tijd.

Voorheen werd hij al bij de nodig wegwedstrijden gebruikt. Maar op de baan is het natuurlijk heel erg
efficiënt. Niet alleen bespaart het de eerder genoemde juryleden maar de speaker staat langs de kant
op een display te kijken en ziet een loper langs komen, noemt zijn naam, rondetijd en het programma
geeft zelfs de eindtijdprognose.
Na afloop krijg je op de site een mooi overzichtje met alle tussentijden van je zelf en de ander lopers.
Wij kennen Mylaps van de gewone gele en groene chip. Maar dit geval werkt met een plaatje dat je
met een ribcord vast maakt aan je schoen.
Ook eens meemaken check de site van
Pec Zwolle en De Gemzen. Wie weet is
het binnenkort vanzelfsprekend en
wordt het bij elke baanwedstrijd
gebruikt.
Nu zijn er verenigingen die geen
vergunning bij de KNAU aanvragen om
de grote rompslomp aan tijdwaarnemer
etc. niet te hebben. Mylaps biedt hulp.
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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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Notulen Algemene Ledenvergadering AV Veluwe 25-03-2014
De opkomst is goed met 47 leden en het voltallige bestuur, 5 leden hebben zich afgemeld.
De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen binnengekomen stukken.
De notulen van de ALV 2013 en extra ALV 2013 zijn gepubliceerd en akkoord.
Financieel overzicht
De realisatie laat een te kort zien volgens begroting 2013. Dit wordt gedekt door spaar te goeden.
De begroting 2014 en 2015 laat een sluitend beeld positief zien. Dit mede door contributie verhoging
van 10 euro en eenmalig 10 euro extra bijdrage in 2014. Tevens zijn extra inkomsten te verwachten uit
de club van 100 die nu vormgeving krijgt en eventueel sponsoring. De begroting is doorgenomen in de
ALV en ook door de kascommissie goed gekeurd. Tinus Kleverwal blijft lid van de kascommissie en
Frans van Melsen komt als nieuw lid erbij. Harry Kers wordt bedankt als lid.
De baan huur loopt van 01-01 tot 31-12 van elk jaar. De baanhuur is in de winter op woensdag een
half uur korter, in de zomer is kortere tijd niet gewenst. Er is een aankondiging gedaan voor
baanhuurverhoging voor de komende jaren, zodat we hiervan op de hoogte zijn.
Waarom is de afdracht aan de KNAU zo fors en wat krijgt AV Veluwe hiervoor terug?
Dit is o.a. trainers scholing,verzekering,ondersteuning etc.
Omnisport training is duur, moet dit geschrapt worden ? Bestuur denkt van niet dit is net als
atletiekbaan gebruik een basis voorziening voor wedstrijdatleten. ( Ook recreatief gebruik )
66 personen maken hier gebruik van en bovendien is er een eigenbijdrage gevraagd. In de toekomst
worden mogelijk trainingen gecombineerd met andeer verenigingen om kosten te besparen. Voor
gebruik van de normale baan wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
Mag de atletiekbaan onderverhuurd worden ? Nee dit mag niet. De Triatlongroep die ook op de
baan op woensdag traint betaalt ook gewoon baanhuur net als AVV.
Heeft AV Veluwe invloed op de baanhuur hoogte ?
Nee, de Gemeente Apeldoorn heeft de SKA opdracht gegeven het baangebruik en de huur te
coördineren. De baanhuur is conform de marktprijs gemiddeld landelijk. Er wordt gekeken naar
alternatieven voor het atletiekbaan gebruik als de huur maar blijft oplopen, o.a. naar gebruik van een
bestaande sintelbaan, die opgeknapt gaat worden bij GGnet aan de Deventerstraat. Maar niets is nog
concreet. Kleedkamer gebruik schrappen is geen optie tevens basis voorziening.
De Spurt kan wel goedkoper. Voorstel 1x op papier en wat dikker en 3x digitaal.
Op verzoek onderzoeken of andere drukker ook goedkoper kan aanbieden. Reclame inkomsten
worden die dan ook minder ? Het bestuur denkt dat website reclame dit kan opvangen.
Trainingen combineren als er minder als 8 lopers zijn kan dat kosten besparen. Bij grote groepen 2
trainers per groep. De vergoeding blijft gehandhaafd. Bij opleiding trainers LT2 zelf ook bijdrage
leveren van 50% Trainingsinkomsten vergroten door o.a. loopclinics, clinics op b.v. campings en
bedrijven clinics.
Mynko doet verslag van 2 sponsor initiatieven: Opstart club van 100 en opstart sponsorcommissie
Wedstrijdcommissie
Voorstel kleiner aantal wedstrijden en blijvende wedstrijden upgraden. De wedstrijd commissie blijft bij
het huidige aantal. Het inschrijfgeld moet wel omhoog conform de marktprijs. Kosten besparen op o.a.
tijdwaarneming in andere vorm is dit goedkoper als bij My Laps. Meer PR rond wedstrijden.
Nieuwe vorm van wedstrijden o.a. Kidsrun en Trail.
Bestuur Elbert wordt herkozen als algemeen bestuurslid en Martin is aangesteld als secretaris .
Rondvraag
Dik Musch vraagt vrijwilligers voor de hardloop4daagse en vraagt of de verkeersregelaars op
bijscholing moeten.
Sluiting vergadering door de voorzitter.
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LENTE

Ramon Lentink

Vinden jullie het ook zo lekker dat de lente weer is begonnen? Ik ben best wel een koukleum, en dus
heb ik al snel een thermoshirt met lange mouwen en een shirtje onder mijn jas. Het is heerlijk dat de
temperaturen weer een beetje omhoog gaan en dat je laag voor laag minder kleding aan kunt trekken
tijdens je rondjes. Al moet ik natuurlijk zeggen dat het deze kwakkelwinter de temperatuur mee viel.
Een ander voordeel van de lente is dat het langer licht is. In het licht lopen biedt de kans om wat meer
om je heen te kijken en zo wat meer te genieten van de rondjes die je loopt. In het donker vind ik het
snel saai.
Daarnaast biedt de latere inval van de duisternis kansen om wat meer te variëren met je rondjes.
Meestal probeer ik zo snel mogelijk de dorpsgrenzen te verlaten en een beetje te dwalen door het
buitengebied. Maar veel wegen zijn slecht of niet verlicht en dus voor mij ’s avonds in het donker geen
optie. Dan beperk je je al snel to het aflopen van een grote weg Apeldoorn uit en weer terug.
Gedurende deze eerste periode wanneer de maandagavondgroep van Tonnie en John weer vanaf
CSV vertrekt, komen we terug als het begint te schemeren. Dan wordt er nog wel eens wat groot wild
gespot. Het is echt heel gaaf om op het pad voor je een hert te zien oversteken!
Vanzelfsprekend is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Deze maandagtrainingen gaan nu
weer vaak over de hei en door fantastische natuur. Maar ook door mul zand en soms met steile
hellinkjes. Nu weet ik wel dat je daar als loper sterker van wordt, maar de moeite die ik hier mee heb
had ik gedurende de winter dus verdrongen…
In de afgelopen winterperiode heb ik vooral aan mijn basisconditie gewerkt. In de lente volgen dan
weer de eerste wedstrijdjes. Tijdens de Drunense Duinenloop leek het erop dat ik vlekken op mijn
onderbenen had. Ik dacht aan uitslag of wellicht een allergie. Maar na nog een keer goed kijken zag ik
het: mijn nieuwe wedstrijdschoentjes weerkaatsen hun kleur op mijn witte scheenbenen. Nu weet ik
wel dat het eerste advies bij het kopen van hardloopschoenen is om niet op de kleur te letten, maar
het contrast met mijn witte benen aan het begin van het seizoen was geen fijn aangezicht.
Los van de kleur doen de
wedstrijdschoentjes verder
goed hun werk om snelle
tijden neer te zetten. Daar zal
ik in het volgende deel wat
verder op in gaan.
WEDSTRIJDEN
Na mijn marathon van
afgelopen oktober heb ik
eerst eens lekker rustig aan
gedaan. In de training, maar
zeker ook met het lopen van
wedstrijden. Op een gegeven
moment begint het dan toch
weer te kriebelen, vooral
omdat ik nog wat van mijn
marathonconditie wilde
omzetten in scherpere PR’s.
Op de 5km heb ik een hele
grote stap gezet. Tijdens de
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baanloop van 7 mei 2014 liep ik maar liefst 36 seconden van mijn PR af, van 18:45 naar 18:09. Een
ideale race samen met Mario Diks en Tonnie Stouten als haas. Ook was er enthousiast publiek en een
bevlogen trainer, zie hiernaast. Ik ben helemaal kapot gegaan en supertevreden met het resultaat! Op
dit moment kan ik niet harder, maar als er zo 36 seconden vanaf moet het dit jaar ook lukken om
onder de 18 minuten te duiken.
Tijdens de 10 km van de Drunense Duinenloop heb ik mijn PR aangescherpt naar 39:13. Helaas was
het parcours van de 10 km niet over de hei en ik had wat pech omdat er niemand in de buurt van mij
liep. Dus veel alleen gezwoegd en toch tevreden. Het moet nog veel harder kunnen, helemaal op
basis van die super 5!
Ook heb ik de IJsselloop maar weer eens meegepakt, en wel de 10 mijl variant. Ook daar een dik PR:
1:04:10, de eerste afstand langer dan 10 km die ik sneller dan 4:00/km heb gelopen. Het ging heel
lekker, deels omdat ik wind mee had. Toen ik wind tegen kreeg heb ik wel een minuutje verval in een
km of 4 genoteerd. Deze afstand is dus nog voor verbetering vatbaar.
Tenslotte liep ik in Heerde een halve marathon in januari. Dat moest snel om de tijd van trainer Piet te
verbeteren. Tijdens een maandagavondtraining vanaf CSV had hij mij al eens gemotiveerd en hier
moest het er van komen. In de marathonvoorbereiding had ik net onder de 1:28 gelopen, zonder naar
deze wedstrijd toe te trainen. Nu nam ik wat gas terug in de week voor de wedstrijd. Ik liep een goede
wedstrijd in een groepje van 3 man, waar goed werd samengewerkt. Met een versnelling tijdens de
laatste 200m op de baan lukte het net om onder de 1:25 te blijven. Een superresultaat, ook sneller
dan de tijd van Piet.
TOEKOMST
In het voorjaar heb ik nog lekker een aantal wedstrijdjes op het programma staan. Geen grote doelen
voor mij dit jaar, maar stug mijn huidige prestaties uitbouwen en dan zien waar het schip strandt. Nu
nog een paar trainingen in de zon zodat mijn benen wat bijkleuren, en dan vloeken de
wedstrijdschoenen ook niet meer zo met mijn schenen!

Ledenmutaties
Nieuwe leden
Gunaj Ali-Zade, Wietse Bouwknegt, Natascha van den Brom, Leo
Brummelkamp, Mariska Busch, Roxanne Ernst, Ronald Everts, Werner
Fortgens (foto rechts), Sonja Gerritsen, Esther Gerritsen-Kappen, Ingrid
Hazeleger, Lieke Huisman, Wouter Kamp, Thijs van de Kamp, Marcelka Kraan,
Martijn Langenbach, Theo Makkink, André Olsthoorn, Linda Ooms, Gerard
Poelarends, Francy van der Riet, Heidi Rorije, Ellard Schutte, Edwin Sijtsma,
Barry Simon, Gerrie Simon-Poelarends, Gerda Stevens-Nijveld, Renate StijfKlink, Linda Stolk, Erik Streep, Sophie Stufken, Raoul Swelsen, Martin van ’t
Verlaat, José Tempelmans Plat-Jansen, Ali van Veen, Esther Veldman,
Nicolette Verdugt, Pascal Vliegenthart, Rachel de Weerd, Dirk Jan Wilbrink,
Anouk Witteveen, Ingrid van Zijverden Natascha van den Brom
Bedankjes
Tineke van Keulen, Myrthe Kamphuis, Marijke Dieleman, Marieke Gorkink, Gino Hartgers, Bianca
Hofman, Ria Kerkhof, Rene Klomp, Leona van Leenen-Acken, Sylvia Linders, Inge te LooVeldhuizen, Ilonka Noort,
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Vrijwilligers gezocht voor het Grand Defile
John de Jager, Coördinator Verkeer Grand Defilé:
Apeldoorn doet mee aan de viering van ‘200 jaar Koninkrijk’. Zie daarvoor de officiële website
“https://www.200jaarkoninkrijk.nl”. Ook de websites “http://200jaarkoninkrijk-apeldoorn.nl” of
“https://www.200jaarkoninkrijk.nl/magazine-editie-02/apeldoorn-viert-mee” geven hierover
meer informatie.
In Apeldoorn staat o.a. het ‘Grand Defilé’ op 14 juni a.s. op het programma. Dit wordt gehouden
vanaf Paleis Het Loo, via de Loolaan, rond het Oranjepark en via de Soerenseweg, Bosweg,
Jachtlaan terug naar Het Loo.
Op het terrein van Het Loo en rond het Oranjepark zullen allerlei activiteiten plaatsvinden.
Voor dit Grand Defilé zijn wij nog dringend op zoek naar vrijwillige verkeersregelaars. We hebben er
zo’n dertig nodig en komen er nog tien te kort.
Ik wil u vragen of er binnen uw organisatie nog verkeersregelaars beschikbaar zijn die ingezet
willen worden. Wilt u dan zo vriendelijk zijn deze informatie, geheel vrijblijvend, met hen te delen en
vragen of zij mee willen helpen.
Voor de bekende hesjes, een mooie polo, eten, drinken en een aandenken wordt gezorgd.
Zij kunnen rechtstreeks met mij contact opnemen. Wij willen er samen een groot feest van maken.
Groet,
John de Jager
Coördinator Verkeer Grand Defilé
(Koninklijk Apeldoorn)
Doddendaal 42, 7339 KC Ugchelen
Telefoon 055-7850747
grand.defilé@icloud.com
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Bram de Bruin overleden
Op woensdag 12 maart is ons lid Bram de Bruin overleden.
Hij liep jaren mee met de donderdagmorgengroep en cijferde zich vaak weg om lopers die het even
moeilijk hadden te steunen.
Toen hij 6 jaar geleden ziek werd en het hardlopen moeilijker werd richtte hij de donderdagmorgenwandelgroep op en deelde tijdens het wandelen zijn grote kennis over de natuur en de geschiedenis
van Apeldoorn. Enthousiast maakte hij ons deelgenoot van die wonderen waar wij meestal zonder
kijken langs liepen of renden.
Zijn ziekte zag hij als een ontdekkingstocht om alles van die kanker en de medicijnen te weten te
komen, zodat hij actief bij zijn behandeling betrokken was.
Bij de pakken neerzitten was niets voor Bram en daarom zocht hij naar wegen om alles (o.a.
wandelen, fietsen, wijkraad, linedance) zolang en nog zo vaak mogelijk te doen.
Bram deelde zijn ontdekkingstocht met de donderdagmorgengroep.
In januari meldde hij ons enthousiast dat hij opnieuw een stamcelkuur mocht ondergaan, een nieuw
heel ander avontuur en misschien een paar jaar extra leven.
Helaas mocht dat door complicaties niet zo zijn, maar Bram heeft ons veel achtergelaten door ons
deelgenoot te maken van de wonderen om ons heen.
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Linda Ooms

Rinus Groen

Vorig jaar stelde Guus Beking in Voorthuizen mij
voor aan een meisje dat heel goed liep volgens
hem, Linda Ooms (1983). En inderdaad, ze liep
18.48 op de 5km, best goed.
Toen ze op een zondag ook kwam meetrainen was
Cees Kraaijeveld helemaal lyrisch van haar, dit was
echt een ruwe diamant en mij viel de eer te beurt
om haar te gaan slijpen. Dat betekende voor haar
baanwedstrijden en veel interval.
De resultaten kwamen als snel met een 17.57 op
de baan in Zwolle als voorlopig hoogtepunt. Dat
resulteerde weer in een genodigden startnummer
voor de Marikenloop en daar hoorde een
wedstrijdlicentie bij.
Die heeft ze nu dus bij de AV Veluwe en de
komende jaren gaan we nog veel plezier aan haar
beleven. Inmiddels heeft ze al 2 clubrecords;
1500m in 4.53 en 5000m in 18.05.
Wanneer ben je begonnen met hardlopen en wat was de reden.
Ik ben ergens tussen mijn 11e en 15e jaar begonnen met hardlopen om mijn conditie voor het
kickboksen te verbeteren. Ik liep toen standaard elke zondag "rondje eikenboom", een rondje van
ongeveer 5 km (met een eikenboom halverwege de route) in de Hoven.
Hoe goed kun je het kickboksen combineren
met het hardlopen?
Het kickboksen en hardlopen is een ideale
combinatie. De explosiviteit van het hardlopen, de
conditie die ik ermee opbouw en de
wedstrijdspanning bij hardloopwedstrijden komen
ook goed van pas bij het kickboksen. Het maakt mij
conditioneel sterker en mentaal "scherper".
Andersom zijn de fysieke en mentale "hardheid" die
ik in de loop der jaren heb opgebouwd bij het
kickboksen een goede basis voor het hardlopen. Ik
ben niet bang om "stuk" te gaan.
Wat is je droom op hardloopgebied (het hogere
doel)?
Op dit moment wil ik mij steeds blijven verbeteren.
Het hogere doel is natuurlijk bij de Nederlandse top
te komen, qua looptijden.
Heb je ook een loper/loopster die je heel erg
bewondert?
Ik zit nog niet zo lang in het "loopwereldje" dus ik
heb op dit moment nog geen favoriete loper of
loopster.
Welk clubrecord van AV Veluwe lijkt je het
moeilijkst te breken en waarom?
Dat zullen de clubrecords van afstanden boven de
10 km zijn. Ik heb tot op heden nog geen
wedstrijdervaring op die afstanden.
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Eddy Dijksman
Op donderdagochtend besloot Eddy (52 jaar)
de ongelijke strijd tegen de vreselijke ziekte die
hem al meerdere jaren sloopte op te geven.
Het weekend ervoor was hij nog met een
ambulance naar de Arena gebracht om zijn Ajax
kampioen te zien worden. Feyenoord werkte
zoals altijd niet mee.
Eddy was een heel fanatiek lid van de club. Op
de foto loopt hij voor Herman Mol op mij te
jagen bij de Klaverbladloop in 1994. Ik had een
dag eerder in Nijkerk een halve marathon in
1.16 gelopen en zij roken bloed. Ik moest erg
diep gaan en een 35er was nodig om ze van het
lijf te houden.
In de all time bestenlijst van AV Veluwe zag ik
dat Eddy 17.18 had gelopen op de 5000m.
Tot zijn dood had ik regelmatig contact met
hem en hij bleef er voor gaan; met zijn leven,
zijn werk, sport. Alles ging gewoon door. Een
week voor zijn overlijden hield hij een
afscheidsreceptie bij de belastingdienst omdat
toen wel duidelijk was dat het einde naderde.
Een vechter tot de finish.

Rinus Groen
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Zaterdag 21 juni 2014 Midzomeravond Run Dit jaar zonder MyLaps
Op een Midzomeravond te Beekbergen is het natuurlijk als loper heerlijk vertoeven. Een prachtige
natuur en een heuvelachtige, maar zeer zeker een goed geasfalteerde route.
Flyer
Voor dit jaar is er weer een prachtige flyer in de maak. Je kunt deze flyer eventueel gebruiken om
vrienden, familieleden en collega's enthousiast te maken voor deelname aan deze prestatieloop.
Starttijden
19.00 uur 15km Wedstrijd
19.00 uur 15km Prestatieloop
19.15 uur 5km Prestatieloop
Kosten
Voorinschrijving: 5km €6 15km €7
Na-inschrijving: 5km €8 15km €10
Dit jaar werken wij NIET met MyLaps!!!
Na inlevering van het startbewijs ontvang je een herinnering.
Voorinschrijving & Na-inschrijving
Je kunt je tot 15 juni 2014 alleen inschrijven via het digitale inschrijfformulier op inschrijven.nl. Via
automatische incasso wordt het inschrijfgeld van je rekeningnummer afgeschreven. Natuurlijk is
inschrijven op de wedstrijddag nog mogelijk. Inschrijven kan op zaterdag vanaf 17.30. Geen
pinmogelijkheid, dus neem voldoende contanten mee.
Locatie
De start en finish is op het terrein van voetbalvereniging Beekbergen, Veldhofweg 31, 7361TA
Beekbergen. Douche- en kleedgelegenheid en EHBO aanwezig.
Meer informatie?
Wil je mailen met de organisatie?
wedstrijdsecretariaatavveluwe@outlook.com

Parcours 15km
Parcours 5km
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de SPURT
Clubblad van atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn
Opgericht maart 1970

39e jaargang nr 2
Juni 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.
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Website
www.avveluwe.nl
webmaster@avveluwe.nl

P ersPR
Menno Koomen
prpers@avveluwe.nl

Cover Ben de Klos

Ereleden
Henk Kager
Henk Baakman †

Trainers-coördinatiegroep

Gemma Velders
(foto)
Eli Slotboom
info@hardloop4daagse.nl

John Benjamins
(secretaris)
tcg-secretaris@avveluwe.nl

Druk

Vrijwilligers
Annette Voets
annette.voets@planet.nl
055 3602279

Penningmeester
Marianne van der Veen
penningmeester@avveluwe.nl
giro 3151045
t.n.v. penningmeester AV Veluwe

Redactie / vormgeving
Rinus Groen 055
3668763
rin.groen@planet.nl

Materiaalbeheer
Arjan Kiers
Ron de Kluizenaar

Aat Kerpershoek, Richard vd
Haak, Berry de Wied
Beginnersgroepcoördinatie
Berry de Wied
beginners@avveluwe.nl

Hardloop4daagse
stichtingbestuur:
Dik Musch

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
Vertrouwenspersoonvrouw@avveluwe.nl
Dik Musch
06-51481799
Vertrouwenspersoonman@avveluwe.nl

26

