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Van de voorzitter

Rene van Vliet

De vakantie is weer voorbij. Terwijl ik dit schrijf heb ik alweer een trui aangedaan en is de tuindeur
dicht. Buiten is het 13 graden. De herfst is weer begonnen. Als leraar betekent dat ook dat de school
weer begonnen is. Trappelend van ongeduld staan kinderen, pubers in mijn geval, op het schoolplein
om binnen gelaten te worden. Een hond wil naar buiten, de jeugd wil kennelijk naar binnen, dorstig
naar nieuwe kennis. Passend onderwijs is ook van start gegaan en dat betekent dat bijna alle
kinderen nu naar het reguliere onderwijs gaan. Of dat nou zo'n goede zaak is zal ik hier niet ter
discussie stellen. Sport en politiek zijn twee gescheiden grootheden.

Onze eigen Runnersworldloop (foto vlnr Rene van Vliet, Jan Hollak en Cees Weeda samen 179
jaar) was mijn eerste loopje na de vakantie. Dus in dat opzicht is het ook weer werken geblazen.
Gelukkig kan ik weer meedoen na wat blessureleed. Kijk op uitslagen.nl als u wilt weten hoe de
voorzitter en anderen het hebben gedaan. En de andere loopjes (Kroondomeinloop, Randerodecross,
etc.) komen er ook weer aan. Loop mee of help mee. Vrijwilligers zijn altijd welkom
Veel leesplezier!
Inhoud:
03. Voorwoord voorzitter
04. Van de redacteur
05 en 06. Menno Koomen
07 en 08. RW loop
09 en 10. Dollgow
11 tm 13. Bowen
15. Lopen in de tropen
17. Hoe heter hoe beter
18. Zwaaien
19. Brillemans
22. Jonge pezen
23. Rachel (zie foto)
24. Randerrodecross
25. Kristalbad triatlon
26. Colofon
02, 14, 16, 20, 21, 27 en 28. Sponsors
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Veranderingen

Rinus Groen

Voor u ligt één van de laatste Spurts op papier. Bij het maken van de
beginexemplaren ben ik wel eens wezen helpen met het drukken. Ep
Winterman, de redacteur van het eerste uur, had een ding op zolder waarbij je
aan een hengsel moest draaien en dan werd er een papiertje bedrukt. Die
papiertjes werden gestapeld. Kaft er om heen, nietje er door heen en klaar. Hij
wordt nu dus digitaal. Geen verslechtering want ik plaats vaak hele mooie
foto’s bij de artikelen die in zwart/wit een stuk minder tot hun recht komen.
Mooier en goedkoper, wat wil een mens nog meer?
Ook de Midwinter Marathon vond het tijd voor een nieuw jasje. De marathon verdwijnt, maar de naam
blijft. Zelf zou ik de 8 van Apeldoorn, die toch het hoofdnummer wordt waardoor de marathon het veld
moest ruimen, als naam hebben genomen. Of gewoon De Midwinter. Iets marathon noemen dat het
niet is vind ik maar raar. Hierdoor zal het waarschijnlijk nog vaker gebeuren dat mensen me vragen
hoe lang de marathon was die ik gelopen heb.
Dat het een hoop organisatie is voor een relatief kleine groep mensen kan ik wel begrijpen. Dat de
ander afstanden nu een normale afstand worden juich ik ook toe. Wat betreft de marathon, wat blijft
zijn de herinneringen. In 1998 was het ijskoud en heel de weg natte sneeuw. Destijds had AV Veluwe
lid Alex Scholten (nr 25 foto onder) al een nieuwe naam; de hel van het Oosten.

Voor haar studie vroeg mijn dochter hoe ik 25 jaar geleden mijn hele vakantie had geregeld en mij
vooraf had geïnformeerd. Daardoor besefte ik weer eens te meer dat internet een vloek en een zegen
is. Alles verandert en wij veranderen mee.
Wat niet verandert is het plezier in onze sport. Lang leve de toekomst.
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Overlijden Menno Koomen

Voor velen toch geheel onverwachts kwam het bericht dat Menno Koomen op vrijdag 11 juli om 18:55
uur is overleden in het VU ziekenhuis te Amsterdam. Alle alternatieve therapieën, voedingen en/of
behandelingen hebben helaas geen uitstel meer gegeven of genezing kunnen bieden.
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Naast PR man voor de club was Menno een fanatiek baanatleet. Op de clubrecordlijst prijken de
volgende records:
M45 100m 14.75
M50 100m 15.53
M50 200m 31.11
Zelfs in 2014 werd er door hem indoor nog een record gelopen dat helaas nog niet verwerkt is in de
bestenlijst.
Met name de 31.11 is een record met een verhaal. Menno had die ochtend een chemokuur gehad en
mocht niet autorijden, maar wel sporten. Hij regelde dat hij mee kon rijden met wat ander baanfanaten
en liep de 200m als nooit tevoren
In Menno verliezen we een prettig mens. Zijn gedrevenheid is voor een ieder een voorbeeld.
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Runners Worldloop 2014
Het was prachtig loopweer tijdens onze Runners World loop 2014. Waren de eerder editie steeds
tropisch, dan was het nu gewoon aangenaam. Hier een sfeerbeeld.

Boven De start van de 5km. Onder De jeugd (meisje van 10) neemt de oude garde op sleeptouw
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Boven: De hoofdsponsor knalt de 10km weg Onder: Joyce is even de regie kwijt, fietst ze nu op kop of
aan de staart. Ach, ze is een vrouw en die kunnen 2 dingen tegelijk.
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“DOLLGOW”

Ep Winterman

Daar onze dochter er woont, heb
ik sinds 1997 nog wel eens een
wedstrijdje gelopen in het oosten
van Duitsland. Meestal heeft zij
en/of Thomas er eerst gelopen
en vindt daarna ,dat dit ook wel
wat voor mij zou kunnen zijn.
Vaak heeft geleid tot leuke
ervaringen.
Dit jaar kreeg ik een paar weken
voor Pinksteren een mailtje met
een bijlage van een site
betreffende de 2e Dollgower
Jolsport lauf. De loop bleek op
de tweede Pinksterdag te
worden georganiseerd. Er kon gekozen worden tussen afstanden 8,2 en 15 kilometer.
De Pinsterdagen zouden we toch al in Duitsland doorbrengen, dus waarom niet eens een nieuw
avontuur aangaan. Na wat googlen bleek Dollgow een plaatsje tussen twee meren op ongeveer een
uur rijden van Eichenfelde, het dorpje waar Ivana en Thomas wonen. De morgen van de wedstrijd
stappen we ’s morgens om 09.00 in de auto van Ralph, een loper uit het dorp om achter Thomas,
Ivana en de kinderen op zoek te gaan naar het onbekende dorp.
Het is al vroeg warm, net zo als in Apeldoorn waar de Hardloopvierdaagse wordt gehouden.
Na een klein uurtje komen we via smalle wegen in het dorp aan. Alles blijkt goed geregeld.
Parkeren, het ophalen de startnummers etc, alles gaat prima. Voor het hotel van het dorp is het
startdoek opgehangen, gesponsord door Jolsport Oostenrijk. Je vraagt je af hoe die daar komt.
Achter het hotel staat een grote overdekte ruimte, een
soort schuur , maar dan een hele grote, waar in o.a een
bar staat. Voor de ingang staat de onvermijdelijke
bratwurststand.
Waarschijnlijk worden daar op andere tijdstippen feesten
gehouden. Verder gelopen komen we op een grasveld,
waar tafels en banken staan en van waar een lange trap
naar het meer beneden loopt. Verder staat hier een
verkleedtent en een verkoopstand van de sponsor.
Op dit grasveld is ook de finish. Deze is echter anders
dan dat we gewend zijn. De laatste ongeveer 80 meter
gaat hier bergop. Vergelijkbaar met paardenbaanopgang
op de Posbank.
Dit voor de kenners. Als dit de finish is, hoe zal dan het
parcours eruitzien, vragen we ons af.
Thomas en ik hebben ingeschreven voor de 8.2 en
Ralph doet de lange afstand.
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Onder het startdoek verzamelen zich zo’n kleine 100 lopers voor de beide afstanden.
Na twee kilometer verlaten we de harde weg en draaien het bos. Hier krijgen de eerste lopers al
problemen en wordt het voor anderen lastig om de passeren. De paden zijn erg smal en het parcours
wordt steeds heuveliger. Je ziet hier ook dat velen zich hebben vergist in het aanvangstempo. Ik
probeer zo makkelijk mogelijk te lopen. Naast het heuvelachtige in het parcours is ook het mulle zand
een extra tegenstander. Op 6 kilometer loopt een grijsharige man voor me. Dit is de eerste die
mogelijk in mijn leeftijdsklasse zit.
Het beste is er wel af bij hem en ik loop hem dan ook makkelijk voorbij. Hij maakt geen aanstalten om
me te volgen. Lekker doorlopen dus. Na de aanduiding van de 7 kilometer duurt het toch nog
onverwacht lang. ( Toch langer dan 8,2 km?). Als het strandje van het hotel in zicht komt, zie ik ook de
heuvel naar finish. Met een gemiddeld van 10 km/u. ben ik niet ontevreden. Het blijkt dat Thomas
gewonnen heeft. Als de uitslagen worden opgehangen blijk ook ik de eerste te zijn in mijn
“altersklasse”. Dat is niet moeilijk als er daarin maar twee meedoen. Als ik naar het podium wordt
geroepen blijkt de tweede lid te zijn van een invalidensportvereniging. Ik denk dat ik er toch maar
eens mee moet stoppen.

De grijze man ,die ik onderweg was voorbijgekomen bleek jonger dan ik dacht. Hij is tweede bij de
mannen 60.
De douches bestaan deze middag uit twee
tuinslangen op een stang met een
douchekop erop gemonteerd. Met zeildoek
is daaromheen een vierkant gemaakt
.Mannen en vrouwen maken hier door
elkaar gebruikvan. Er komt koud water uit
de kraan.
Dollgow je moet er geweest zijn.
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Bowentherapie

Rene van Vliet

Een tijdje geleden werd AV Veluwe benaderd door ons bekende oud-lid Hilly Panjer. Zij had tijdens de
revalidatie van een blessure veel baat gehad bij Bowentherapie. Haar behandelaar, Linda Dijkkamp,
wilde graag een breder onderzoek doen naar invloed van Bowentherapie op de conditie van
duursporters
Linda zocht minimaal 10 duursporters die op dit moment niets mankeerden. Nou is dat al best lastig
zoeken op zich. Het lijkt wel of iedere hardloper wel wat heeft. Een pijntje hier of daar is er altijd wel.
Gelukkig konden er na wat zoeken en vragen bij de trainers toch genoeg atleten gevonden worden.
Uiteindelijk zelfs 16. Ook ik was één van de gelukkigen.
We moesten gedurende 4 weken rond de testdag ‘s morgens onze rustpols bijhouden. Daarnaast één
keer in de week na een warming up 15 minuten lopen in D1 tempo op hartslag. Dus heel rustig. Er
moest bijgehouden worden hoever er gelopen werd in die 15 minuten. Ook werden er een aantal
aanvullende vragen gesteld. Hoe je je voelde, etc. De meesten van de groep deden de 15 minuten op
de woensdagavond op de baan. Linda was daar ook aanwezig en kon eventuele vragen
beantwoorden.
Een gedeelte van de groep kreeg één keer in de week
een speciale Bowenbehandeling, waarover later meer. De
controlegroep kreeg deze behandeling niet. Je snapt hem
al. Linda ging kijken of er verschillen zaten in de
resultaten van beide groepen. En hopelijk zou dat komen
door de toegevoegde therapie.
Iedereen kreeg een keurig mapje om alles bij te houden.
Linda stopte alle gegevens in de computer en probeerde
daar wat conclusies uit te trekken.
Op een donderdag ging ik voor de eerste keer naar de
praktijk van Linda, gelukkig vlak bij mijn werkplek. Na het
beantwoorden van wat vragen mocht ik op de
massagetafel gaan liggen. Nu word ik maandelijks
gemasseerd door een sportmasseur, dus was dat niet zo vreemd voor mij. De Bowenbehandeling
houdt in dat Linda een zachte, rollende beweging maakt over de fascie (bindweefsel) op bepaalde
gedeelten van mijn lichaam. Hiermee zet zij het lichaam aan om zelf weer in evenwicht te komen. Zo
ben ik 3 keer bij Linda geweest.
Een stukje van haar website:
Bowen Techniek
De kracht
Deze is met name gelegen in de cliënt-vriendelijkheid. De behandeling is aangenaam en in principe
pijnloos. Daarnaast is het snel duidelijk of de behandeling aanslaat. "Gentle & effective". Bowen
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Techniek is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd. De meeste cliënten ervaren dat met slechts
enkele behandelingen hun klachten sterk verbeteren of geheel verdwijnen. Al langer bestaande
klachten kunnen meer behandelingen vereisen. Ook kiezen veel cliënten voor een periodieke
behandeling (bijvoorbeeld maandelijks) om gezondheidsproblemen voor te blijven.
De behandeling komt bij een groeiend aantal zorgverzekeraars voor vergoeding in aanmerking.
De Bowen Techniek is overigens niet bedoeld als vervanging voor medisch advies of behandeling. In
geval van twijfel dient altijd de behandelend arts geraadpleegd te worden.
De kenmerken
 de korte rolbewegingen (elke "move" duurt slechts één enkele tel)
 de pijnloze rolbeweging wordt met lichte druk over zacht weefsel (wat om spieren of organen zit
en ander zacht weefsel = "soft tissue") uitgevoerd
 de pauzes die ingelast worden na enkele rolbewegingen
 tijdens deze pauzes verlaat de behandelaar de behandelruimte om de werking van de prikkel
optimaal te laten doorwerken
 de behandelingen kunnen door licht zittende kleding of in ondergoed uitgevoerd worden en zijn
niet belastend voor de cliënt
 de snelheid van de reacties die het teweegbrengt
 in de meeste gevallen is het na slechts enkele behandelingen duidelijk of de Bowen Techniek de
aangewezen behandelmethode is om tot resultaten te komen
Hoe een Bowen Techniek behandeling er uitziet
De Bowen techniek is een holistische behandeltechniek. Dit houdt in dat het een behandelwijze is die
het lichaam als één geheel ziet (en niet als een optelling van afzonderlijke delen). De behandeling
stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Door met duimen en/of vingers een korte,
rollende beweging te maken (= move) op specifieke plaatsen op zacht weefsel (meestal op de fascie
van spieren en pezen) wordt het lichaam geprikkeld, waardoor er veranderingen gaan optreden. Deze
rolbeweging vindt tijdens de behandeling op elke plek maar één keer plaats. De behandelaar prikkelt
vervolgens weer een andere plaats en zo verder. Stapsgewijs wordt het zelfgenezend vermogen
"wakker" gemaakt. Tijdens de behandeling worden (korte) pauzes ingelast. Hierin krijgt het lichaam de
kans om de zojuist gegeven prikkels te verwerken. De cliënt wordt daarbij, indien mogelijk, even alleen
gelaten.
Een gemiddelde Bowen Techniek Behandeling duurt tussen de 40 en 60 minuten. Voor de eerste
behandeling vindt er altijd een intake plaats. Voorafgaand aan de vervolgbehandelingen vindt er altijd
een informatiegesprek plaats.
Twee tot drie behandelingen zijn meestal voldoende om veranderingen op gang te brengen, verdere
behandelingen zullen die aanzet verdiepen.

Via Internet kwam ik er achter dat deze therapie is ontwikkeld door Tom Bowen uit Australië:.
Oorsprong
De Bowen Techniek is vernoemd naar de Australiër Tom (Thomas Ambrosius) Bowen. In de jaren 50
van de vorige eeuw is hij begonnen zijn behandelmethode te ontwikkelen.
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Hoe hij precies tot deze techniek is gekomen, is niet bekend. Wel werd op een gegeven moment
vastgesteld dat hij duizenden mensen per jaar behandelde.

Hij had enkele assistenten die hem hielpen in de praktijk: ze werden Tom's Boys genoemd. Na zijn
dood in 1982 hebben deze mensen hun kennis van de Bowen Therapie verder uitgedragen. Een grote
rol hierbij was weggelegd voor Ossie Rentsch, die gezorgd heeft dat de Bowen Therapie over de hele
wereld bekend is geworden.
Tot zover het Internet
Wat zijn de effecten?
Op het eerste gezicht had ik het gevoel dat de behandelingen bij mij geen direct effect hebben gehad.
Ik zat al vrij aardig in mijn vel en dat bleef zo. Ook ging volgens mij mijn hartslag niet merkbaar
omlaag, of dat ik verder liep in die 15 minuten. Wel voelde de behandelingen erg prettig. Linda deed
het heel bekwaam, vriendelijk en het voelde goed.
Toch hoorde ik later van Linda dat ik in de testloop nadat ik 1 Bowenbehandeling had gehad, dezelfde
afstand heb afgelegd in een iets lagere gemiddelde loophartslag (bpm). In de testloop na de 2 e
behandeling heb ik iets verder gelopen en in de testloop na de 3e behandeling heb ik nog een stukje
verder gelopen in nagenoeg dezelfde loophartslag (bpm) als tijdens de 1e testloop!
Verder zag zij dat mijn hartslag na de 4e testloop sneller herstelde in vergelijking met na testloop 1.
Ik hoorde van anderen dat ze ook een positief effect hebben gemerkt. Dat zou mooi zijn.
Ik denk dat we van Linda binnenkort wel kunnen horen wat de uitkomsten zijn van haar onderzoek.
Als je er meer van wilt weten:
- de praktijk van Linda Dijkkamp: www.isomyo.nl
- meer over Bowen therapie: www.bowned.nl/
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Lopen in de tropen

Rinus Groen

Het viel me op dat veel lopers tijdens hun vakantie niet tot
nauwelijks trainden omdat het te warm was. Persoonlijk
heeft me dit nooit tegengehouden omdat ik altijd bang ben
mijn conditie te verliezen en je een stuk sneller bruin wordt.
Eerlijk gezegd was het all inclusive gedeelte voor mij ook wel
een stimulans om te blijven trainen.
Dit jaar was ik op Kreta en naast de temperatuur van boven
de 30 graden was het terrein ook niet zo dat het gemakkelijk
was (klimmen van 10% of meer). Omdat mijn dochter haar
loopspullen had meegenomen en ook wilde lopen probeerde
ik eens de My Asics methode voor beginners; 2 minuten
joggen 1 minuut wandelen.
Het resultaat was verbazingwekkend , ik kon elke dag
moeiteloos 10 kilometer lopen in de hitte zonder grote
problemen. Thuis kroop ik achter de computer en ging eens
kijken wat nu het energieverbruik verschilde ten opzichte van
in één ruk lopen. Volgens mij sheet had ik 40 kcal minder
verbruikt 590 ten opzichte van 630 een minimaal verschil
dus.
Maar als het alternatief niet sporten is wordt de winst natuurlijk gigantisch. Namelijk 0 ten opzichte van
590. Bovendien gingen we toen we het rondje dat we steeds liepen kenden over naar 3 minuten
joggen 1 minuut wandelen. Eén keer heb ik haar opgedragen pas te gaan wandelen wanneer ze er zin
in had, maar dat beviel slecht. Voor je gewoel wil je dat moment dan uitstellen en voel je je schuldig
als het juist op een zwaar gedeelte is.
Narekenen? Check http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/lifestyle/114741-calorieverbruik-peractiviteit.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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Hoe heter, hoe beter

Rinus Groen

Linda Ooms heeft in Steenwijk het stokoude clubrecord van Margriet Klomps (foto hieronder) van
42.09 op de 10.000m baan op 38.12 gebracht. Het doel was 37.30 maar gezien de extreme
temperaturen was dat ondoenlijk. Aanvankelijk bestond zelfs de angst dat uit voorzorg de wedstrijd
over 25 ronden niet door zou gaan. Start 78 had wel gezorgd voor 25 waterposten onderweg.

Ledenmutaties
Nieuwe leden
Debbie Klopman, Joyce Vink, Lilian Kars, Esther
Gerritsen- Kappen, Edwin Sijtsma, Linda Stolk,
Bianca Rouwenhorst, Mirjam Diks, Kirsten
Schimmel, Rozanne van Rijkom, Michiel Rutting
Bedankjes
Alex Koelink, Ninni Hanninen, Jolinde Beumer,
Fulco van Bosheide, Rowena Belt, Max Zeissink,
Nina Wolfswinkel

Clubkampioenschap 2014
Woensdag 8-10-2014 is het weer zover de 5000m
baanloop. Wie wordt er dit jaar kampioen?
Om 20.00 wordt er gestart. Inschrijven via de site
en ook ter plekke.
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Zwaaien

Cees Weeda

Zwaaien met armen bespaart energie bij rennen. De zwaaiende bewegingen die mensen tijdens het
hardlopen maken met hun armen, zorgen voor energiebesparing. Dat hebben Amerikaanse
wetenschappers vastgesteld.
Als hardlopers met hun armen zwaaien, verspillen ze ongeveer 3 procent minder energie dan wanneer
ze hun armen stil houden achter hun rug. Wanneer ze hun armen op hun borst vouwen of op hun
hoofd houden, is het verschil zelfs respectievelijk 9 procent en 13 procent. Dat melden onderzoekers
van Brown University in het wetenschappelijk tijdschrift Experimental Biology.
Zuurstof
De wetenschappers lieten dertien proefpersonen (acht mannen en vijf vrouwen) hardlopen op een
loopband en bracht in kaart hoeveel zuurstof ze opnamen en hoeveel koolstofdioxide ze uitademden.
Alle deelnemers zwaaiden als vanzelf met hun armen bij het lopen. Maar soms kregen ze de opdracht
om hun armen stil te houden achter hun rug, op hun hoofd te houden of voor hun borst te vouwen.
Uit het onderzoek blijkt dat de zwaaibewegingen zorgen voor een iets trager metabolisme, zodat er
een energiebesparing optreedt.
Bovenlichaam
De grote vraag is waarom het gezwaai precies leidt tot minder energieverbruik tijdens het rennen.
Mogelijk zorgen de bewegingen voor een betere 'wegligging' van hardlopers. Zwaaiende armen
bieden namelijk tegenwicht aan de loopbewegingen van de benen, zo meldt de nieuwssite van
Science.
Proefpersonen die de opdracht kregen om niet te zwaaien met hun armen, begonnen automatisch
meer met hun bovenlichaam te bewegen. "Of ze het nu bewust deden of niet, ze probeerden te
compenseren door hun torso sneller te roteren", verklaart hoofdonderzoeker Christopher Arrelano.
Arrelano vermoedt dat hardlopers die niet met hun armen zwaaien ook meer energie verbruiken,
omdat het extra kracht kost om de armen stil te houden.
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De zomer en de hardloper
Martin Helmink
Wat doe je als je opticien bent en de zon
schijnt ?
Pak je zonnebril erbij zou ieder denken.
Voor mij echter de tijd om de
bril,contactlens en menig spul waar je
mee kan zien eens te vergeten.
Tijd voor vakantie schema en daar hoort
hardlopen ook bij. Het trainingsschema
overboord gooien en zelf doen waar je
zin in hebt. Natuurlijk wil ik wel trainen
op vakantie en het liefst zo vaak mogelijk
en vooral kort.
Met vroeg opstaan heb ik geen moeite
en trainen voor het ontbijt is favoriet.
Goed voor de vet verbranding, maar de
meeste vet zit momenteel op mijn fietsketting en niet aan mijn lichaam.
Ach dan kan ik een biertje meer of minder ook verantwoorden.
Ieder jaar weer een andere omgeving, andere mensen, ander klimaat dat maakt het trainen bijzonder.
De wereld heeft veel mooie plekjes of het nu ver weg is of dichtbij huis, vakantie vieren kan je overal.
Voordat ik mij na de training richting de badkamer begeef voor een heerlijke douche,
breng ik nog even snel een bezoek aan het kleinste kamertje.
Ik plof neer, net op tijd, op de bril…Bril ? Shit niet weer die bril, ik had toch vakantie ?
Brillen het blijft je achtervolgen zelfs op vakantie.
Onderstaand de correctiefactoren die gebruikt worden bij het clubkampioenschap.
Geslacht

Leeftijd

Correctiefactor

M

> 17

100

M

> 39

93,14

M

> 44

89,3

M

> 49

85,94

M

> 54

83,79

M

> 59

80,83

M

> 64

76,29

M

> 69

64,03

M

> 74

59,87

M

> 79

51,64

V

> 17

88,32

V

> 34

80,34

V

> 39

78,92

V

> 44

75,78

V

> 49

71,9

V

> 54

68,93

V

> 59

62,48

V

> 64

58,17
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Tonnie Stouten knalt in Rekjavik
Zelfs voor iemand als Tonnie Stouten is een biertje van 8 euro
toch wel erg prijzig. Prijzig was hij ook na afloop van de 10km
wedstrijd in Ijsland. Met een tijd van 34.45 was hij 2e in de all time
besten lijst. Ook nog even op de foto met een paar trollen.
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Oude hardlopers behouden jonge pezen WIM KÖHLER (VIA JOOP SCHELTENS)
Jarenlang regelmatig hardlopen remt de veroudering van de pezen. Dat is te zien aan het
achterblijven van moleculaire veroudering bij 65-jarige hardlopers die al 30 jaar zeer regelmatig hollen.
De pezen van regelmatige lopers hebben ook een dichtere structuur en ze zijn dikker, zodat ze meer
kracht kunnen verwerken en minder blessuregevoelig zijn.
Dat schrijven voornamelijk Deense onderzoekers, met een collega uit Rotterdam, in het tijdschrift Age
(5 juli, online).
Een leven lang sporten is goed voor hart en bloedvaten, en het helpt tegen diabetes en tegen
depressie en dementie. Dat is allemaal redelijk zeker. De vrees was altijd dat spieren, pezen en
kraakbeen door dat vele gebruik sneller verouderen. Bij de mensen die het volhouden om vaak hard
te lopen gebeurt dat in ieder geval niet.
Voor het onderzoek zijn vier groepen van 10 tot 15 mensen vergeleken. Het waren getrainde
hardlopers en ongetrainden met ongeveer hetzelfde eetpatroon van rond de 65 en rond de 25 jaar
oud. De getrainden waren fanatieke hardlopers. De 65-jarigen holden bijvoorbeeld al ongeveer 30 jaar
wekelijks ongeveer 50 kilometer. De ongetrainden hadden minstens vijf jaar niet gesport. De oude
hardlopers hadden 30 procent dikkere pezen dan hun niet-getrainde leeftijdgenoten. De peesdikte van
deze ongetrainde ouderen leek erg op die van jonge hardlopers, en zat 10 procent boven de
ongetrainde jongeren. De hardlopers – oud en jong – hadden mooie cholesterolwaarden en lijken
goed beschermd tegen suikerziekte.
Pezen krijgen hun sterkte en elasticiteit door collageenvezels. Dat zijn lange eiwitmoleculen. Als er te
veel suikers of reactiebevorderende zuurstofradicalen in het lichaam aanwezig zijn treden er
chemische reacties op die zogenaamde advanced glycation endproducts (AGE’s) aan de
collageenmoleculen vastzetten, waarschijnlijk als gevolg van een ongunstig insulinemetabolisme.
AGE’s maken de pees brosser, is de verdenking, waardoor ze bij een val eerder scheuren. Die AGE’s
zijn in het onderzoek als maat voor veroudering gebruikt. De oude hardlopers hadden ruim 20 procent
minder AGE’s in hun pezen dan hun ongetrainde leeftijdgenoten. Wim Köhler
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Apeldoornse vrouw loopt halve marathon in Thailand om kinderen te
helpen “Ik wil een verschil maken in het leven van kinderen”
Rachel Cabradillo (40), uit Apeldoorn, gaat op 24 januari 2015 met vijftig vrouwen een halve
marathon in Thailand lopen, in het grensgebied met Myanmar, waar duizenden vluchtelingen
leven. Het doel van de vrouwenmarathon is om geld op te brengen voor kwetsbare kinderen in
het land. De tiendaagse reis wordt georganiseerd door Compassion, een organisatie die zich
inzet voor kinderen, moeders, baby’s en studenten in armoede.
Hoewel het land bekend staat om het toerisme, de mooie stranden en het eten, leven veel Thaise
mensen in armoede. Mensenhandel en kinderprostitutie zijn overal en in de grensgebieden leven
duizenden vluchtelingen zonder enige rechten. Zij zijn extreem kwetsbaar om in armoede terecht te
komen. Om meer bewustwording te creëren voor deze problemen, heeft Compassion de
vrouwenmarathon opgezet. Zij gebruikt de sponsorgelden ter ondersteuning van projecten voor
kinderen en studenten in Thailand. Een deel van de opbrengst gaat naar een hulpfonds dat zich richt
om ouders een beroep te leren, zoals kok of elektriciën.
Uitdaging
Ik ben één van de deelnemers aan
deze marathon. “Ik ga de uitdaging
aan om de halve marathon te
lopen. Ik word enthousiast van het
idee dat we met vijftig vrouwen een
verschil gaan maken voor kinderen
in Thailand en mensen in armoede.
Samen halen we een bedrag op
van 125.000 euro en zoeken we
voor 250 kinderen een sponsor.
Met dit doel voor ogen bereid ik mij
voor op deze pittige loop in
Thailand en ben ik vastbesloten
volgend jaar de finish te halen.”
Compassion
De christelijke
kindsponsororganisatie
Compassion biedt kinderen kans
op een leven zonder armoede. De
organisatie werkt in LatijnsAmerika, Afrika en Azië. De
aanpak van Compassion is
holistisch. Dat wil zeggen dat zij de
kinderen op alle gebieden van hun
leven ondersteunt: gezonde
voeding, medicijnen en een veilige
omgeving in de vorm van de lokale
kerk. Daarnaast stimuleert zij de
intellectuele- en emotionele
ontwikkeling en geestelijke
vorming.
Doneren kan via: http://www.compassionmarathon.nl/lopers/rachel.html
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Zondag 2 november 2014 - Randerodecross
In de maand november is het elk jaar weer afwachten hoe het met
het weer is gesteld. Hoe dan ook staan er elk jaar weer vele
regionale lopers aan de start voor de modderigste loop van
Apeldoorn. Wees niet bang, want de zon schijnt ook vaak genoeg!
De parcoursbouwers lopen standaard in de week ervoor meerdere
malen over het parcours om op zondag niet voor onverwachte
verrassingen te staan. Het grote blad wordt van de paden
weggeharkt en de onzichtbare boomwortels worden met wat lint en
witsel weer zichtbaar gemaakt voor alle zondagslopers. Veel strijd
en snelle tijden voorin. Achterin vooral blije gezichten en trotse
familieleden. Zoals vertrouwd is er na afloop een kopje snert te
koop.
Starttijden
11.00 3.2km (1 ronde)
11.00 6.4km (2 rondes)
11.00 9.6km (3 rondes)
11.00 16km (5 rondes)
Kosten
3,2km € 5 6,4km € 6 9,6km € 7 16,1km € 8 Na inlevering van je startnummer ontvang je een handige
blauwe AV Veluwe agenda.
Inschrijven
Inschrijven is alleen op de wedstrijddag mogelijk. Inschrijven kan vanaf 10.00. Geen pinmogelijkheid,
dus neem voldoende contanten mee.
Locatie
De start en finish is bij Zr. Meijboomlaan onder het viaduct te Apeldoorn. Zie routebeschrijving
onderaan deze pagina. Geen douche en kleedgelegenheid aanwezig. EHBO wel aanwezig.
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29E Kristalbad Triatlon

Rinus Groen

Volgend jaar gaat het gebeuren, de 30e Kristalbad Triatlon. Tijdens de 29e was de organisatie al aan
het brainstormen over dit jublilem. Zorg dat je er volgend jaar bij bent want het wordt bijzonder.
Ik was tegen grof geld ingehuurd als fotograaf dit jaar en via mijn lens legde ik heel veel bijzondere
zaken vast. Wat e denken van het meisje dat tussen alle racefietsen in niet onverdienstelijk op haar
gewone fiets met mand voorop meestreed om de prijzen.
Of de triatleet met een blade runner been ook van voren mee ging en mocht er ooit twijfel zijn, op een
cross heb je zeker geen voordeel aan zo’n kunstbeen.
Ons clubicoon op triatlongebied
Bob de Vries stond 2 keer op
het podium en heeft de
wisselbeker van beste
Apeldoorner in zijn bezit.
De naam Paalman pronkte ook
op deze beker en zal op de 30e
er weer op staan? We gaan het
allemaal beleven.
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