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Van de voorzitter      Rene van Vliet 
 
Zwarte Piet, 
 
Wij kennen heel wat Pieten in de club. Zwartharige, blonde, roodharige, kale Pieten. En een barpiet 
die het liefste op woensdag dienst heeft bij CSV Apeldoorn. Die dan zijn andere cluppie mag 
inschenken.  
 
Als wij na de woensdagtraining onze 
ervaringen uitwisselen met trainer Henk. 
En plannen maken voor het weekeinde.  
 
Die barpiet brengt sfeer. Sfeer die we 
hard nodig hebben in deze tijden van 
werkloosheid en crisis. Waarbij mensen 
zich kennelijk vooral druk maken om de 
kleur van de schmink van diegene onder 
ons die wat plezier brengt in ons midden. 
Daar wordt van alles bij gehaald wat er 
helemaal niets mee te maken heeft. 
 
Laat ons maar lekker lopen. Straks fijn in 
de sneeuw. In de berijpte weilanden. In 
het bos met ijs op de takken. In de mist 
in de vroege zondagochtend. Dat geeft sfeer.   
 
Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen toe. 
 
Veel leesplezier!  

Inhoud: 
03. Voorwoord voorzitter 
04. Van de redacteur 
05 en 06. Glow in the dark 
07. Halloweenrun 
08. 09 en 10. Vegetariër 
11 en 12. KLM marathon.  
13. Terug van weggeweest 
15. Ledenmutaties 
17. Oproep voor hulp  
19. Leestencross 
20 en 21. Mijn 2e 1e marathon 
22 Colofon 
02, 06, 14, 16, 18, 23 en 24. Sponsors 
 
Links Cees Weeda wederom in het 
ziekenhuis. Een vast rubriek begint het haast 
te worden dat sleutelbeen van Cees. Nu is 
gebleken dat er een bacterie in zijn bot zit 
waardoor er geen botaangroei is. Omdat hij 2 
weken lang dagelijks 9 miljoen eenheden 
penicilline krijgt noemen we hem de man van 
9 miljoen. Niet vrekeerd een tijdje verplichte 
rust voordat hij het bij de mannen samen met 
Ton Smit de wereldtop bij de mannen 65 
moeilijk gaat maken. Beterschap. 
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Al good things end     Rinus Groen  

Voor u ligt de laatste reguliere Spurts op papier. Vanaf nu is er 1 maal per jaar een dikke papieren 

Spurt en meerder digitale exemplaren per jaar. Voor mij wel fijn want Ik heb vaak meer te bieden dan 

de Spurt op papier aan kan. De man achter de schermen, Ben de Klos, is een nerd dus u kunt nog 

veel verrassend moois tegemoet zien. 

 

Het grappige is dat vorig jaar voor het laatst een baan trimloop van 5000m bij Hanzesport was. 

Jarenlang hadden vrijwilligers maandelijks op de baan gestaan voor een paar gekken uit Apeldoorn 

die kwamen lopen. Bij de club zelf leefde het helemaal niet. 

Op 6 november 2014 had de trainer van de lange afstand groep bedacht dat het leuk zo zijn om eens 

een testloop over 5000m te doen met zijn pupillen. Ook wij Apeldoorners mochten meedoen. Het was 

druk bezet en er moest zelfs in 2 series worden gelopen, al met al een man/vrouw of 40. 

Na afloop stond iedereen in de kantine na te keuvelen en men vond het prachtig. Dat moesten we 

vaker doen. En voorzichtig begint men nu met 2 maal per jaar. Zo ook in Zwolle waar elke keer meer 

mensen mee doen. 

Voor mij is het met name de trainer/trainster die strak moet zijn naar zijn/haar pupillen en gewoon de 

baantrimloop, maar ook het clubkampioenschap, als vast onderdeel van de hele trainingsaanpak moet 

presenteren. Desnoods liegt hij/zij dat het voor hem/haar bepalend is om te zien waar hij/zij de puntjes 

op de i kan zetten door je in actie te zien.  

Het mes snijdt trouwens aan 2 kanten want de wedstrijdcommissie ziet het als een blijk van 

waardering wanneer er veel animo is voor hun inspanning.  
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Glow in the dark 

De duistere maanden zijn weer aangebroken en het is vaak 

gevaarlijk om in het donker te lopen. De laatste jaren zijn er 

steeds mooiere spullen op de markt gekomen om je veiligheid te 

verbeteren. 

 

Reflectie 

Een hardloopvest is ideaal als je vaak in de schemering of in het 

donker loopt. Dankzij deze reflecterende hardloopvesten wordt je 

niet over het hoofd gezien door automobilisten en kun je al je 

aandacht op het hardlopen richten. 

Vind je een hardloopvest ongemakkelijk zitten? Dan is een 

reflectie hardloopjack iets voor jou. Voorzien van vele reflecterende elementen waardoor jij in de 

schemering en donker zichtbaar bent. 

 

 

De hardlooptight voor ultieme zichtbaarheid gedurende de donkere maanden. De tight heeft 

reflectieprints aan de zijkanten voor maximale reflectie. 
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Verlichting 

Verlichting tijdens het hardlopen. Of je nu in een drukke stad 

hardloopt, of op een onverlichte weg in de polder: je zichtbaarheid is 

letterlijk van levensbelang. Goed zichtbaar zijn tijdens het hardlopen, 

wordt gelukkig steeds makkelijker. Er zijn genoeg producten die je 

daarbij kunnen helpen. 

 

 

 

 

 

Safety Band met led-verlichting 

StrobeLight biedt jouw voor meer dan 100 uur verlichting tijdens het hardlopen. Je maakt de 

StrobeLight, met een aan het apparaat bevestigde clip, eenvoudig vast en doorstaat elke regenbui 

aangezien het lampje waterdicht is. 
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Halloweenrun    Rinus Groen 

Dit jaar was er in Apeldoorn een nieuw loopevenement; De Halloweenrun. Gezien de 

enorme opkomst van vooral dames durf ik de conclusie te trekken dat mannen meer van 

exacte afstanden plaatsen en tijden zijn dan vrouwen. Vrouwen hebben natuurlijk ook 

ambities maar het leuke mag best wat prominenter aanwezig zijn. 

 

Er werd vanaf het marktplein naar paleis Het Loo gelopen en door de straten raar gedaan, bij 

mensen voor het raam gegriezeld. Alles compleet met twee dj’s die op een bakfiets achter de 

horde aanreden. Onderweg en na afloop een drankje. 

Het hele evenement was door Run2Day en Saucony gesponsord. De prijs voor mooiste 

kostuum, een paar reflecterende Saucony’s, ging naar Fiona. Toen er nog een Fiona bleek 

te zijn werd dit netjes opgelost en kreeg ons drankorgel ook de hoofdprijs. 

, 
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Vegetariër en hardlopen   Linda Ooms 
 
Eet je helemaal geen vlees? 
Dat is de vraag die mij vaak wordt 
gesteld als ik zeg dat ik vegetariër 
ben. Als ik “nee, ik eet helemaal geen 
vlees” antwoord, komt de volgende 
vraag: “En vis dan?”. Eigenlijk ben ik 
best “streng” vegetarisch. Ik vermijd 
alle etens- en drinkwaren waarin 
producten van dode dieren zijn 
verwerkt. Nu lijkt dat in eerste 
instantie best makkelijk, maar veel 
mensen zullen hierbij nog wel tot 
verassingen komen te staan. Heb je 
bijvoorbeeld weleens gehoord van 
gelatine, een bindmiddel van huiden 
en beenderen van slachtdieren, dat in 
(yoghurt)toetjes, ijs en snoep wordt 
verwerkt? Of stremsel, een enzym uit 
de maag van een kalf, dat wordt 
gebruikt om kazen te stremmen? 
Hierbij heb ik het nog niet eens over 
de vele e-nummers. Zo staan de e-
nummers e470 t/m e479 voor 
vetzuren die ook van dierlijke vetten 
afkomstig kunnen zijn. Deze zijn 
verwerkt in bijvoorbeeld 
(afbak)broden, koeken, (bak)boter en 
sauzen.  
 
Kun je dan als vegetariër helemaal 
niks meer eten?  
Gelukkig zijn er tegenwoordig 
voldoende vegetarische alternatieven 
voorhanden. Zo is er “agar agar”, een 
plantaardig bindmiddel van algen, 
microbieel of vegetarisch stremsel en 
kun je jezelf tegoed doen aan de vele vegetarische burgers. Dat was in de tijd toen ik net vegetariër 
was geworden (zo’n 20 jaar geleden) wel anders. Toen smaakten de vegetarische burgers nergens 
naar en werd er in restaurants helemaal geen rekening gehouden met vegetariërs. Voor wat betreft 
dat laatste, er staan nu bijna altijd wel een aantal vegetarische recepten op de menukaart van 
restaurants, maar als vegetariër zijnde is het niet verkeerd om af en toe door te vragen. Zo kreeg ik 
eens rijst op mijn bord die in kippenbouillon was gekookt en spaghetti met rode saus waarin ze ook de 
gehaktballen (voor de smaak) hadden laten garen. Bij voorkeur kook ik dan ook zelf, zodat ik weet dat 
het volgens mijn “standaarden” gebeurt. Gelukkig kennen mijn naasten deze “standaarden” inmiddels 
ook en kan ik daar met een gerust hart eten. 
 
Gaan vegetariër zijn en (top)sport samen? 
Vanaf mijn 9e jaar doe ik al aan kickboksen. Later is daar het boksen bijgekomen. Beide sporten 
beoefen ik op hoog niveau en wedstrijden horen daar ook bij. Om mijn conditie voor het (kick)boksen 
op peil te houden liep ik al regelmatig hard, meestal zo’n twee tot drie keer per week een afstand van 
5 km. Sinds vorig jaar ben ik mij meer en specifieker op het hardlopen gaan focussen, mede door mijn 
huidige trainingsmaatje en partner Guus Beking. Samen trainen wij onder begeleiding van Rinus 
Groen in ons gezellige hardloopgroepje “de Woudlopers”. Gedurende een normale trainingsweek, 
(kick)boks ik drie keer per week, loop ik vier keer per week hard, soms in combinatie met 
krachtraining. In het weekend vinden regelmatig hardloopwedstrijdjes plaats en een aantal keren per 
jaar mag ik mijzelf meten in de (kick)boksring. De sporten die ik beoefen zijn een combinatie van 
(snel)krachtsport en duursport. Belangrijke voedingsstoffen die bij deze sporten nodig zijn, zijn onder 
andere koolhydraten, eiwitten, vitaminen en vocht. Nu zouden vegetariërs met name een tekort 
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hebben aan eiwitten en vitamine B12, wat belangrijke bestanddelen zijn van vlees- en visproducten. 
Wat soms vergeten wordt, is dat deze voedingsstoffen ook ergens anders vandaan zijn te halen. Zo is 
voldoende eiwit te halen uit granen, peulvruchten, noten, ei, sojaproducten en zuivelproducten. 
Vitamine B12 is ook te vinden in zuivelproducten en wordt tegenwoordig standaard toegevoegd aan 
de vegetarische vleesvervangers. Ik ben dus van mening dat je, door zoveel mogelijk gevarieerd te 
eten, voldoende voedingsstoffen binnen kunt krijgen en dat het niet nodig is supplementen te 
gebruiken. Als (top)sporter heb je uiteraard wel meer van deze voedingsstoffen nodig dan iemand die 
niet sport. Mijn ouders koken dan ook altijd standaard wat “extra” als mijn partner en ik bij hen komen  
eten.  

 
 
Om op de vraag terug te komen: “Gaan vegetariër zijn en (top)sport samen?” Ik denk dat ik het 
levende bewijs ben dat het wel “kan”. De vraag of ik als vegetariër zijnde beter of slechter presteer in 
de sport, kan ik echter niet beantwoorden. Ik ben immers mijn hele sportcarrière al vegetariër. Dat is 
niet het geval bij mijn partner Guus Beking. Hij was van mening dat hij toch wel elke dag een stukje 
vlees op zijn bord moest hebben, tot een aantal maanden geleden. Zijn dieet is sindsdien grotendeels 
vegetarisch, met sporadisch (één of twee keer per maand) een stukje vlees.  
 
Guus loopt zes keer per week hard met wekelijks een hardloopwedstrijd. In zijn training en 
wedstrijdritme zijn in deze periode weinig veranderd, maar in zijn sportprestaties zijn duidelijke 
verbeteringen te zien. Zo is hij een stuk sneller gaan hardlopen: de 10 km in 34min48sec (oude pr: 
35min48sec), de halve marathon in 1uur18min (oude pr: 1uur27min) en de marathon in 2uur57min 
(oude pr: 3uur25min). Nu is natuurlijk niet met 100% zekerheid te zeggen dat het komt doordat hij 
(bijna) geen dierlijke producten meer eet, maar hij is er in ieder geval niet slechter door gaan 
presteren. Een belangrijke conclusie is dus wel dat (top)sport en vegetariër zijn elkaar niet hoeven te 
bijten, mits je als (top)sporter voldoende voedingsstoffen binnen krijgt. Voor de (top)sporters, die 
alvast wat (vegetarische) inspiratie willen opdoen, hieronder een vegetarisch recept.  
 
Eet smakelijk! 
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Recept salade met geitenkaas: 
 

Ingrediënten voor 2 personen: 
 
Honingmosterdsaus:  
- 4 eetlepels olijfolie 
- 2 eetlepels citroensap 
- 1 eetlepel mosterd 
- 1 eetlepel honing        
 
Overige ingrediënten: 
- 2 appels 
- 2 handjes vol druiven 
- 2 handjes vol rozijnen of cranberries 
- 2 avocado’s 
- 100 gram gewassen sla (bijvoorbeeld bladsla) 
- 150 gram volkoren pasta 
- handje vol walnoten 
- handje vol Braziliaanse noten  
- 50 g geitenkaas met vegetarisch stremsel (bij Albert Heijn verkrijgbaar) 
 
Bereiden: 
1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat het afkoelen. 
2. Maak een dressing van de olijfolie, citroensap, mosterd en honing. 
3. Was de sla en druiven. 
4. Schil de appels en avocado’s en snijd ze in stukjes. 
5. Verdeel de pasta, sla, appels, avocado’s en druiven over twee borden.  
6. Strooi de rozijnen/cranberries en noten eroverheen.  
7. Besprenkel de salade met twee eetlepels dressing (per bord) en meng alles goed door elkaar. 
8. Verkruimel als laatste de geitenkaas eroverheen. 
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De KLM marathon Curaçao 2014   Hans Groen 

De voorbereidingen, van ons, voor de 10 km v Curaçao begon al in het voorjaar. Toen wij, Wilma en 
Hans Groen (W&H), van Berry en Claudia (B&C) hoorden dat zij in het najaar weer naar hun Curaçao 
gingen hadden wij het idee, indien B&C het goed vonden, om mee te gaan.  

 
Tijdens een etentje hebben we gevraagd wat zij er van vonden als we mee zouden gaan. Te gek 
vonden ze dat, mede hierdoor had B ook een duikmaat. Er werden direct al diverse ideeën geopperd 
wat te gaan doen. Hier kwam ook het idee naar voren om de 10 km van de KLM marathon ter sprake.  
Dit gaan we zeker doen als actieve hardlopers van AV Veluwe. Als je ergens eerste in wilt zijn dan 
moet je als eerste aan de 10 KM van de Curaçao marathon meegedaan hebben. 
In Nederland hebben we ons al ingeschreven, en omdat we met de KLM vlogen kregen we ook nog 
een mooi T shirt.  
 
Op 29 november hebben we de startnummers opgehaald bij de Lions Beachclub. 

 
30 november 2014 om 4.45 Am hebben we de wekker gezet, om tegen 5.30 Am ( 1 uur reistijd) 
richting de Lions Beachclub te gaan waar om 7.00 de start was van de 10 KM. 
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Ja, jullie lezen het goed de start was om 7 uur in de ochtend. Er was 
een groot aantal deelnemers zowel voor de marathon zelf als de 
varianten van de marathon zoals de 1/2 marathon de duo Marathon 
de trial, de 10 km en de 5 km. De laatste 2 afstanden konden ook 
gewandeld worden. 
 
Om 7.00 uur gestart bij een temp van boven de 25 graden en een 
vochtigheid van 80%, dus rustig aan beginnen. De route ging in zijn 
geheel langs de kust richting Willemstad, waar het 5 km punt net 
over de Pondjesbrug lag. Onderweg waren er diverse 
verzorgingsposten met flesjes en bekertjes koel water, sportdrank en 
watersproeiers. Ook klonk er op diverse plaatsen Antilliaanse 
muziek. De belangstelling van de bewoners langs het parcours was 
groot en er werd dan ook veel aangemoedigd. 
 
Het was een glooiend parcours en daardoor erg zwaar. We hadden 
afgesproken om deze 10 km binnen het uur te lopen en dat is B&H 
gelukt. C&W hebben het binnen 1 uur en 5 minuten gedaan. 
We werden opgewacht na de finish met sportdrank, water, medaille 
en een precentje. 
 
Met een ontzettend tevreden gevoel en loodzware benen, na een 
zware 10 km, keerden we weer terug naar ons vakantieadres. 
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Terug van weggeweest     Jeroen Schmidt 

 
Als kersvers "oud" nieuw AV Veluwe lid aan mij de eer om een stukje te schrijven voor ons clubblad 
Spurt. 
 
Na een turbulente blessureperiode van 2 jaar vond ik dankzij Rinus Groen in juli 2014 weer de juiste 
hardloopweg terug. 
Met Rinus zijn befaamde uitspraken, uitgedokterde trainingsschema's en zijn loopgroep "De 
Woudlopers" begon ik aan een nieuw hardloophoofdstuk in mijn leven.  
 
Een belangrijk onderdeel van zijn trainingsschema's zijn baanwedstrijden. 
"5 kilometer op de baan zijn 5 echte kilometers", zegt Rinus Groen dan. Met die wetenschap in het 
achterhoofd werkte ik op naar de clubkampioenschappen 5.000 meter op 8 oktober jl.  
 
Nadat ik mezelf weer had aangemeld als AV Veluwe lid heeft mijn vriendin op de valreep (8 oktober) 
bij Runnersworld Apeldoorn het clubtenue opgehaald. Zonder clubtenue kon ik natuurlijk niet voor de 
dag komen tijdens de clubkampioenschappen. 
 
Met 500 leden en 
de gecombineerde aanpak die dag van 
een coopertest, 3.000 meter baanloop 
en met als afsluiting een 
clubkampioenschap van 5.000 meter 
was ik dan ook verbaasd over de 
opkomst die avond. Ondanks de 
uitstekende organisatie en het prima 
weer waren er slechts 2 loopseries en 
een handjevol aanmoedigende 
clubleden en belangstellenden. 
 
Ondanks de aanmoedigingen vanaf 
de kant, de strijd gedurende de 
wedstrijd en een PR waren deze 
clubkampioenschappen door de 
geringe deelname en het 
handjevol aanwezige clubleden, voor 
mij een ietwat teleurstellende ervaring.  
 
Hoe clubgezind en prestatie 
bevorderend zou het zijn wanneer er 
200 meter publiek langs de kant staat 
en de organisatie moet puzzelen om al 
die deelnemende clubleden een plek te 
geven in een serie?  
 
Dus beste clubleden van AV Veluwe! Ik 
hoop u allemaal bij de volgende 
clubkampioenschappen te mogen 
begroeten en succes te wensen 
alvorens het startschot valt. 
 

Overigens eindigde ik op de 

ondankbare 4e plek in een pr van 17.17 

achter de kanonnen rechts; Roland 

Besselink, Tonnie Stouten en Ronald 

Derksen. 
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Ledenmutaties 

Nieuwe leden 

Els Heimerikx, Eelco Mensinga, Martine Jonker, Jeroen Schmidt, Jan Maassen, Simone Rietvelt, 

Elske Smulders, Harold Peterman, Melissa Jansen, Jolanda van der Bles-Blankennagel, Daniel 

Brouwer, Frans Buitenhuis, Marije Scholten.  

Bedankjes 

Jildou de Jong, Irene Burger, Marijke Verhulsdonck, Dirk Jan Wilbrink, Evrin Acikyurek-Karahan, 

Henny van Leeuwen-Braakman, Madelien Harthoorn, Corina Groot, Max Zeissink, Joyce Hendriks, 

Martin van’t Verlaat, Joop Bosma, Ton Berghout, Ronald Kummerhoeve, Jakob Boeve, Pauline Kats, 

Geeke Kamphuis-Koetsier, Marjolein Koolman, Edward van den Berg, Jan Wemaekers, Paula van 

Wijk, Suzanne Nieuwenhuizen, Niels Nieuwenhuizen, Gijs Beekman, Marieke Langereis, Alfons 

Bronsink, Armande de Wit, Peter Timmer, Inge te Loo-Veldhuizen, Eleonora Wakkerman-Luijcks, 

Eddij Vos, Tim van den Brink, William Knoeff 

 

Uniek voor Nederland; 4 dagen hardlopen tijdens Pinksteren 2015 op de Veluwe! 

De inschrijving voor de 14e Hardloop4daagse van vrijdag 22 mei t/m maandag 25 mei is geopend. 

Lopers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de 60 kilometer, 100 kilometer, of de Estafette. Voor de 

60 kilometer lopers is er elke dag 1 etappe, de 100km-lopers lopen zaterdag en zondag een dubbele 

etappe. De estafette bestaat uit 6 etappes. De etappes voeren langs de mooiste locaties in en rond 

Apeldoorn.  

Elke avond een gezellig samenzijn onder het genot van een warme maaltijd. De Hardloop4daagse 

camping is deel van de unieke sfeer. Alle voorzieningen voor een fantastisch pinksterweekend voor 

het hele gezin, van ontbijtservice tot massage zijn aanwezig. Ook dat is de unieke sfeer van de 

Hardloop4daagse 

De Hardloop4daagse trekt jaarlijks ongeveer 300 atleten en behoord in Europa tot één van de 

grootste in zijn soort. Het evenement roept bij bijna alle lopers goede herinneringen op. Arend 

Rademaker, winnaar van de 100 km van de eerste twee edities vertelt: "De eerste 100 km die ik mee 

heb gedaan vond ik een bijzonder spannende ervaring. Ik wist totaal niet wat mij te wachten stond, 

vier dagen achter elkaar hardlopen in wedstrijd verband. Gewoon maar starten en er zelf achter 

komen. Ik moet zeggen dat je zowel lichamelijk als mentaal flink op de proef wordt gesteld. Maar dit 

wordt ruimschoots goedgemaakt door de weergaloze omgeving. Je doorkruist bossen, loopt over 

heidevelden, die doen je vergeten dat je ook nog aan een wedstrijd mee doet. Een wedstrijd die 

professioneel en voor elke deelnemer perfect georganiseerd is. Kortom een aanrader voor de loper, 

die wil genieten van de prachtige omgeving en zichzelf op de proef wil stelen". 

Parkoersen 

Verder spelen natuurlijk de prachtige parkoersen een belangrijke rol. Elke etappe bestaat uit één 

ronde door de prachtige bos- en heidegebieden rond Apeldoorn. Verder start elke etappe op een 

andere plaats, zodat men nagenoeg nooit gedurende deze vier dagen twee keer over dezelfde weg 

loopt. De parkoersen zijn allemaal officieel gemeten. 



16 
 

     

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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Vrijwilligers gevraagd!    Rene van Vliet 
 
Onze club draait op vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Ja, de trainers krijgen een 
onkostenvergoeding. Voor al die uren die ze stoppen in onze sport. Om ons allen goede trainingen te 
geven. Om zich te blijven bijscholen. Dat is geen betaling. Dat is een fooi voor al het goede werk wat 
ze doen. Zonder trainer geen training! En gelukkig hebben we er een heleboel. Als je ook trainer wilt 
worden: stuur een mailtje naar John Benjamins (tcg-secretaris@avveluwe.nl) en je krijgt een korte 
opleiding als assistent trainer. 
 
Maar naast de trainers zijn er nog veel meer mensen actief in de club. De Spurt moet gemaakt 
worden, het Bestuur moet gevuld zijn, de wedstrijdcommissie moet bemand worden, etc. etc. 
 
Er zijn dus altijd mensen nodig. Zo ook nu. 
 
We zoeken concreet: 
- een vrijwilligerscoördinator. Deze persoon heeft een overzicht van alle (potentiële) vrijwilligers binnen 
onze vereniging. Deze persoon houdt contact met onze vrijwilligers. Hij/zij benadert de vrijwilligers als 
ze nodig zijn. Als je dit wat lijkt:: geef je op bij René (voorzitter@avveluwe.nl) 
- de wedstrijdcommissie heeft dringend aanvulling nodig. Als je het leuk lijkt om samen met anderen 
onze bekende wedstrijden te organiseren of erbij te assisteren. Geef je op bij Arjen Kiers 
(a.kiers01@chello.nl) 
- een PR medewerker. Deze verzorgt de contacten binnen en buiten de club. Als je het leuk lijkt om 
met de pers contact op te nemen; uitslagen door te geven aan de Stentor; aanspreekpunt te zijn 
tijdens onze loopjes: geef je dan op bij René (voorzitter@avveluwe.nl) 
 
Waarom zou je dat doen? Laat ik hier eens vertellen waarom ik voorzitter ben geworden. Ik liep al een 
jaar of tien bij AV Veluwe. Trainde een aantal keren per week mee. Liep wedstrijden van AV Veluwe. 
Bezocht de Nieuwjaarsreceptie en deed mee met de clubkampioenschappen. En vond dat allemaal 
heel normaal. Totdat iemand uit mijn omgeving eens vroeg: René, wat doe jij nou terug voor de club? 
Daar was ik even stil van, want daar had ik nog nooit bij stil gestaan. Ik vond alles vanzelfsprekend. 
Toen ben ik eens gaan opletten hoe alles georganiseerd werd. En kwam er achter dat de meeste 
mensen van mijn trainingsgroepje wel iets deden. De een was secretaris, de ander lid van de 
wedstrijdcommissie. Toen werd het tijd om zelf ook iets te doen. Iets terug te doen voor die vereniging 
die me zoveel moois en plezier had gegeven. Vandaar! 
 
Kijk dus zelf eens in de spiegel en geef je op. Je zal versteld staan van de positieve energie die je 
terugkrijgt van de mensen om je heen. Ik kan het je aanraden!   
 

mailto:tcg-secretaris@avveluwe.nl
mailto:voorzitter@avveluwe.nl
mailto:a.kiers01@chello.nl
mailto:voorzitter@avveluwe.nl
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De Leestencross 

Zondag 15 februari 2015 Leestencross 

Geen wedstrijd, maar een heerlijke recreatieloop door het bosgebied in de achtertuin van het dorp 

Ugchelen. Verwacht dus geen chipmatten. De locatie van deze loop is zeker een top 10 locatie voor 

één van de beste hardlooplocaties in Nederland waard. Geen modderpaden en enkelsdiep bij deze 

loop. Gewoon bospaden, zand en heidepaden. Een mooie gelegenheid om je conditie en/of 

wedstrijdniveau te testen. Als toetje een schitterend uitzicht over de heide. Durf jij deze sportieve 

uitdaging aan?  

Starttijden 

11.00 uur 5km, 10km en 15km Prestatieloop 

Kosten  

Voorinschrijving 

5km €6       10km €7 15km €7 

Na-inschrijving 

5km €8  10km €9 15km €9 

Na inlevering van je startnummer ontvang je een consumptiebon. 

Er is geen kleedgelegenheid aanwezig. EHBO is wel aanwezig. 

Voorinschrijving & Na-inschrijving 

Je kunt je tot 8 februari 2015 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 zondag vanaf 9.45. Geen 

pinmogelijkheid, dus neem voldoende contanten mee. 
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Mijn tweede eerste marathon   Jeremy Eilander 
 
Begin april 2012 belde Rinus Groen me op of ik zin had om samen met hem te hazen bij de marathon 
van Enschede. Hoe ver moeten we dan lopen vroeg ik. Gewoon de hele afstand, maar heel langzaam; 
3.15. Ik had nog nooit langer dan 25 km gelopen en dat slechts een enkele keer. Je hebt zoveel 
snelheid dat het gewoon een lange wandeling is loog Rinus verder. Nou vooruit dan maar en een paar 
weken later liep ik een marathon. Rinus zelf kreeg last van zijn knie en gaf me bij 28km een 
schouderklopje, wenste me veel succes en stopte. De groep vond het allemaal prima en ik bracht ze 
vrijwel allemaal in pr tijd in 3.11 binnen. De dank was groot en ook de bewondering voor het hazen. 
De ervaring was duidelijk te zien geweest. 

  
April 2014 belde Rinus me weer. Hij had gehoord dat Guus Beking en ik plannen hadden om in het 
najaar een marathon te gaan lopen binnen de 3 uur. Flauwekul zo langzaam, er moest op 2.48 
worden gefocust. En geen grote wereldmarathon zoals New York of Berlijn maar gewoon een low 
Profile marathon Essen. En weer liet ik me helemaal omlullen. 
  
Regelmatig ging Rinus op de fiets mee en moesten Guus en ik series van 
3000m lopen in 15 km/uur die dan steevast te hard gingen, maar 
langzamerhand begon het vertrouwen wel te groeien. De pieken en dalen in 
de wedstrijden verdwenen en maakten plaats voor solide tijden. 
  
Toen sloeg het noodlot toe. 2 weken voor de marathon zakte ik door een 
stijger en kneusde ik mijn ribben en moest er een hele rits hechtingen in mijn 
elleboog. Weg marathon was mijn eerste gedachte. Maar na een paar 
dagen rust de hardloopschoenen weer aangetrokken met als test de 
Asselse 4 mijl, de hoge Veluwe loop en Jeroen een paar rondje hazen bij de 
clubkampioenschappen. Dit alles was geen succes maar vol goede moet 
samen met Rinus richting Essen gereden.   
 
Voor de start de tactiek nog even de aanpak doorgenomen met Guus, het 
doel was duidelijk 4 min/km. We zijn vervolgens het avontuur aangegaan 
vanaf de eerste start rij natuurlijk. Een heel vreemd moment, want dan komt 
de hele film nog wel voorbij… de val, het ziekenhuis de trainingen.  
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De eerste km precies 4 min, top we zitten er gelijk bovenop, maar na 12 km, kom ik er achter dat 4 
min met dit lichaam veel te hard is. Dus even gas terug en vervolgens weer het ritme zien te pakken 
maar al snel merk ik dat dat niet gaat. Mijn onderrug begint voor het eerst in een wedstrijd 
verschrikkelijk pijn te doen, ik probeer zo hard mogelijk door te lopen, maar met steeds meer pijn. 
 

 
 
Halverwege in 1:26 en ik begin me te realiseren dat het verschrikkelijk gaat worden, want ik kan nu 
eigenlijk al niet meer normaal lopen. Rond 25 km begin ik verschrikkelijke steken in mijn mild te 
krijgen, zo erg dat ik 2 x moet stoppen omdat ik de pijn niet kon verdragen, maar blijf vervolgens wel 
zo hard mogelijk door lopen en bij 30 km zijn de benen nog best fris, de rug is beter en mijn mild voel 
ik ook niet meer. Ondertussen een Duitse kameraad gevonden die ook graag onder 3 uur wil lopen , 
wat in februari ook het plan was. Geestelijk was ik nog best 
fris maar bij km 35 kreeg ik verschrikkelijke kramp in beide 
benen, naar de stoeprand gestrompeld om er spanning op te 
zetten, kramp weg en maar weer lopen, ik leek wel herboren 
de eerste km daarna gelijk weer 4:05 ik rolde mijn Duitse ex 
kameraad op en ga vol door voor een tijd onder de 3 uur.  

Ik was nog steeds gemotiveerd, want na wat ik vóór de 
wedstrijd en zeker tijdens de wedstrijd had meegemaakt, was 
het een wonder dat ik nog steeds kms net boven de 4 min kon 
lopen. Met de finish in zicht werd ook wel duidelijk dat het een 
tijd ging worden van net boven de 3 uur. De laatste 2 km loopt 
Rinus mee en probeert mij op de been te houden, want de 
laatste 2 km was echt  verschillelijk zwaar. Eindtijd 3:02. 
Jammer? Nee zeker niet, ik zie het meer als een WONDER. 

In februari 2014 heb ik aangegeven dat ik  dit jaar een tijd 
onder de 3 uur en volgend jaar een tijd onder de 2:50 wil 
lopen. Dus op naar de volgende marathon, maar eerst nog 
even nagenieten, want in februari liep ik op de baan voor het 
eerst onder 17 minuten op de 5 km, maar dan is dit echt wel 
een andere beleving!!!!! Rinus bedankt voor het grenzeloze 
support. 
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