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Van de voorzitter      Rene van Vliet 
 
Afscheid. 

 
Het zit er op. Na 10 jaar voorzitter te 
zijn geweest leg ik na de ALV van 
maart de bekende hamer neer. We zijn 
nog op zoek naar een opvolger. In deze 
Spurt lees je daarover wat meer. Wel 
wil ik hier kwijt dat je in een soepel 
lopende organisatie komt. De andere 
bestuursleden zitten er al een tijdje en 
zijn uitstekend voor hun taak berekend.  
 
Als voorzitter moet je vooral de grote 
lijnen in de gaten houden. De sfeer 
bewaken. We zijn allemaal vrijwilligers 
en doen allemaal ons best. Dan 
fungeer je af en toe als een drupje olie 
als er soms iets stroef loopt binnen de 
club. 
 
Nu heb ik straks meer tijd om weer zelf 
te gaan lopen. Dat zal ik zeker gaan 
doen. Wij zijn maar bofkonten met die 
prachtige Veluwe en IJsselvallei als 
onze achtertuin. 
 
Veel leesplezier!  

 
 
 
Inhoud: 
03. Voorwoord  
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14. De secretaris 
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25. Naast de Europees kampioen 
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29. Ledenadministratie 
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Lang gewacht, nooit gedacht, toch gekregen   Rinus Groen  

Deze speciale Spurt was een echt zware bevalling. Om van iedereen die iets doet voor de club iets 

geleverd te krijgen is a hell of a job. Gelukkig kwam het voltallige bestuur in beweging toen men mij 

vroeg wanneer de Spurt verscheen en ik aangaf dat dit zodra zij mij hun stukjes zouden aanleveren dit 

pas vorm kon krijgen. Maar u heeft hem nu in de hand dus het is gelukt. 

Al doende ontdekte ik dat ik dit redacteurschap alweer 7 jaar doe. Ooit ben ik gek geluld om dit te 

doen door Rene van Vliet die nu na 10 jaar de voorzittershamer wil overdragen. Prachtige baan; van 

feest naar feest dus het zal wel storm lopen voor deze erefunctie denk ik. 

Aan de oplage kan ik zien dat we vrij stabiel rond de 500 leden blijven zitten. Elk jaar een flinke 

aanwas door de beginnersclub, waarvan er na een jaar toch weer veel afhaken, veelal blessures. 

Zelf heb ik als loper zwaar leergeld betaald door na een flinke griep heel snel weer de loopschoenen 

aan te doen. Nu heeft 1 op de 10 Nederlanders dit jaar daar (de griep) volgens mij mee te maken 

gehad, maar  zijn die ander ruim 1 miljoen waarschijnlijk wat slimmer dan ik. Verschrikkelijk wat kan 

10em ver zijn als je lichaam het niet doet. Die JC Wilslaan (waar Marti ten kate ooit van zei; Wat een 

raar parcours, het gaat de hele weg 

naar beneden lijkt het wel) was voor 

mij de Mount Everest. 

’s-Ochtends had ik al enorm mijn 

hoofd gestoten aan een plank in de 

garage dus dit kon er ook nog wel bij. 

Na afloop, in ruim 1.29 met zelfs 

wandelen op de laatste 200m, verbaas 

ik me er nog over dat er ook mensen 

achter me finishen waar niets aan te 

zien is van enige inspanning. 

Dat is dus het nieuw lopen; het gaat 

meer om de beleving dan om het 

lijden voor tijden. 

Dit jaar hoop ik mijn 2000-ste wedstrijd 

te lopen in Nunspeet bij, hoe 

toepasselijk, Loopgroep 2000. Daarna 

ga ik ook voor de beleving. 

De Coubertain zou waarschijnlijk trots 

op mij zijn. 

Nu op naar de volgende klus een 

digitaal magazine waarbij Ben de Klos 

weer van onschatbare waarde zal zijn.  

Dank je wel Ype voor al je hulp. 
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René van Vliet, voorzitter.  

 
Ik ben voorzitter van deze mooie club sinds 2005, 

dus al 10 jaar. Tijd om de voorzittershamer neer te 

leggen. Dus als je dit leest: bedenk eens of deze 

taak iets voor jou is. Zie ook mijn voorwoord bij 

deze Spurt. (foto rechts 2015, onder 2006) 

 

Toch nog maar een paar woorden over mijzelf. Ik 

ben werkzaam in het onderwijs als Remedial 

Teacher. Dat betekent in mijn geval dat je leerlingen 

helpt met reken- of taalproblemen. Leuk en 

uitdagend werk. Als hardloper doe ik het de laatste 

jaren rustig aan. Ik zoek wat gezellige wedstrijden in 

de buurt uit om mij te meten met mijn 

leeftijdsgenoten. Training geven vind ik leuk. Vooral 

beginners begeleiden bij hun eerste stapjes vind ik 

prachtig. 

 

Op woensdagavond loop ik op de baan met de 

groep van Henk Liefers. We hebben een 

fantastische groep van fanatieke hardlopers m/v die 

de intervaltraining gebruiken om scherp te zijn voor 

de wedstrijden in het weekeinden. Daarna wordt het 

verloren vocht aangevuld in de kantine van csv Apeldoorn. Deze groep is mij zeer dierbaar en ik hoop 

nog enige tijd mee te kunnen trainen, hoewel de jaren natuurlijk wel gaan tellen. 

 

Ik ben al ruim 36 jaar samen met Willy-Els. Onze drie zonen zijn al groot en het huis uitgevlogen. 

Het eerste kleinkind zien wij geregeld en geeft ons veel vreugde. 
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Trainen bij AV Veluwe 
 
 

 
Afbeelding 1: Kerstkransloop 2014 

 
Het is bij AV Veluwe mogelijk om 6 dagen per week te trainen. Van beginner tot wedstrijdatleet kan 
terecht bij AV Veluwe. Afhankelijk van je kunnen en je ambities zijn er verschillende niveaugroepen 
waarin men kan deelnemen. Een overzicht van de niveaugroepen: 
 

Beginnerscursus: Lopers die vanaf nul naar 30 minuten toe trainen. Veel aandacht voor 

plezier, looptechniek, schoeisel en conditie! Meerdere keren per jaar starten er 
beginnerscursussen. Dat kan zowel s’ avonds (op maandag en vrijdag) als overdag 
(donderdag morgen). In deze cursus start men op 0 en kan men na afloop van de cursus half 
uur achter elkaar hardlopen. Dit jaar heeft AV Veluwe ook voor het eerst een training gedaan 
richting de 8 van Apeldoorn tijdens de  
Midwintermarathon. Ook hier begint 
men van 0 en het doel is dat me na 
afloop de 8 kilometer kan uitlopen. Een 
andere mogelijkheid om te beginnen 
met hardlopen bij AV Veluwe is door 
deel te nemen aan de Start to Run 
cursus van de Atletiekunie. 

 

Doorstromers: Na de 

beginnerscursus kan met doorstromen 
in een beginners of doorstroomgroep 
zoals we dit bij AV Veluwe noemen. 
Het half uur hardlopen wordt hier 
verder uitgebouwd totdat men met 
gemak 30 tot 45min. achtereen kan 
hardlopen. Gezellig en sportief bezig zijn is in deze groep belangrijk. 

 

Licht gevorderden: Lopers die ongeveer 45/60 minuten achtereen kunnen lopen en wat 

licht tempowerk aankunnen. Gezellig en sportief bezig zijn is in deze groep belangrijk. 
 

Gevorderden: Lopers die ongeveer 60/90 minuten achtereen kunnen lopen en behoorlijk 

pittig willen trainen. Regelmatig wordt aan wedstrijden deelgenomen, maar het blijft allemaal 
'gezellig'. 
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Zeer gevorderd: Lopers die 60/120 achtereen kunnen lopen (veelal wedstrijdatleten) en 

die alles uit hun lichaam willen halen wat er inzit. De loper moet fanatiek zijn en hoeft zeker 
niet perse 2 uur te kunnen hardlopen! Kort gezegd: als heer loop je een 10km onder de 40min 
en als dame loop je een 10km onder de 45 min. Natuurlijk wordt ook in deze groep veel 
gelachen, maar wordt ook geregeld afgezien.  

 Afbeelding 2: Trainen bij AV Veluwe 

 

Hoe ziet een training eruit bij AV Veluwe: 
De trainingen bij AV Veluwe hebben allemaal dezelfde opbouw en bevat, afhankelijk van de soort 
training, de volgende elementen.  
 

 Inlopen (warming-up) 
De training begint met rustig inlopen (zone 1, praten gaat nog makkelijk), in totaal 
ongeveer 10-15 minuten. 

 

 Dynamische oefeningen 
Het is afhankelijk van de soort training, maar dynamische oefeningen zijn altijd 
belangrijk. Door middel van dynamische oefeningen houd je de spieren warm en 
soepel. Dit is van belang voordat je aan de kern van de training gaat beginnen.  

 

 Loopscholing 
Loopscholing heeft een aantal doelstellingen, waaronder makkelijker lopen, 
energiebesparing en prestatieverhoging. Uiteraard werkt loopscholing ook preventief 
voor het voorkomen van blessures. De volgende richtlijnen worden gehanteerd voor 
het toepassen van loopscholing: 
 

 altijd bij vaartspel trainingen 

 regelmatig bij intervaltrainingen 

 bij alleen duurlooptrainingen minstens 1 maal per maand 

Daarnaast wordt op de woensdagavond bij de baantrainingen altijd extra aandacht 

besteed aan de looptechniek d.m.v. loopscholingsoefeningen. 
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 Kern van de training 
De kern van de training wordt  de trainer bepaald, waarbij de trainer rekening houdt 
met het niveau een de groep. Dat kan een duurloop zijn maar ook een 
intervaltraining. De intensiteit waarin de kerntraining wordt gelopen wordt eveneens 
door de trainer van de groep bepaald. Dit is afhankelijk van de periode in het jaar, 
voorbereiding op een wedstrijd ect. 

 

 Cooling down / Uitlopen 
Na de kern is het belangrijk om nog een stuk uit te lopen om alle afvalstoffen goed te 
kunnen afvoeren en het lichaam weer tot rust te brengen. Dit uitlopen gebeurt in een 
rustig (zone 1) ontspannen tempo. 10-15min. Daarna eindigt de trainingen met 
statische ontspanningsoefeningen. 

 
 

Soorten trainingen: 
In basis kennen we bij AV Veluwe kennen we twee verschillende soorten trainingen. 
 
Duurlooptraining: De naam zegt het eigenlijk al, de training wordt aan één stuk gelopen. 
 
Intervaltraining: Bij een interval loopt men in series van tijd of afstand met daartussen een pauze, 
afhankelijk van het doel van de training kunnen deze intervallen intensief of extensief worden gelopen. 
Er kan zowel gevarieerd worden in duur van de interval en de pauze. Zo kan een interval training van 
licht tot zwaar variëren. Met een interval wordt zowel aan de conditie als aan de snelheid gewerkt. 
 
Andere vormen van intervaltraining kunnen zijn: heuveltraining en de fartlek. Een heuveltraining 
spreekt voor zich, een fartlek training is een training waar van te voren niet vast staat hoe lang de 
intervallen zijn en hoe hard deze gelopen gaan worden. Dit kunnen korte sprintjes zijn van boom naar 
boom, een heuveltje, een stukje wandelen. Kortom alles door elkaar afhankelijk wat er in het hoofd 
van de trainer op komt. 

 

Trainers: 
Bij AV Veluwe kennen we trainers (minimaal niveau 3) en assistent trainers (niveau 2). De niveau 3 
trainers en hoger hebben een licentie van de Atletiekunie. Om deze te kunnen behouden dienen zij 
punten te behalen door het volgen van bijscholingen en train de trainer clinics. Daarnaast krijgen alle 
trainers ieder jaar een AED en reanimatie training aangeboden door AV Veluwe. Tijdens deze training 
wordt er geoefend in het reanimeren van slachtoffers en wordt aandacht besteed aan EHBSO (eerste 
hulp bij sport ongelukken). Iedere trainer is voorzien van een EHBO-set die hij of zij elke training bij 
zich heeft. Verder heeft iedere trainer een mobiele telefoon bij zich om in geval van nood hulp te 
kunnen inroepen. 
 

 
Afbeelding 3: Train de trainer clinic 2014                                Afbeelding 4: Looptrainersdag 2014     
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FAQ: 
 
 Kan ik een persoonlijk schema krijgen in voorbereiding op een wedstrijd? Antw. Ja dat kan. 

AV Veluwe heeft gediplomeerde trainers en trainers met jarenlange ervaring die een schema 
afgestemd op jou doelen kunnen maken. 

 

 Kan er vrijblijvend een keer meegetraind worden? Antw. Ja dat kan. Het is altijd mogelijk om 
een aantal keren vrijblijvend mee te trainen. 

 

 Kan ik ook trainer worden? Antw. Ja dat kan, indien er vacatures zijn kan men de niveau 2 
training intern bij AV Veluwe volgen. Om niveau 3 trainer te worden zijn er meerdere 
opleidingsinstituten waar de Atletiekunie de bekendste is. 

 
Voor vragen of meer informatie neem contact op met de TCG secretaris John Benjamins 
tcg-secretaris@avveluwe.nl 

 

 

Trainingenoverzicht: 
 
Status 23-02-2015, dit schema wijzigt nog al eens kijk voor de actuele versie op www.avveluwe.nl 
 
 
MAANDAG    
Tijd Training Trainer Reserve 
18.00-19.00 Doorstromers beginnersgroep weg/bos 

duurloop max 9 km/h 
Aat Kerpershoek Ep Winterman 

18.00-19.00 Licht gevorderd weg/bos duurloop max 9,5 
km/h  

Berry en Claudia de 
Wied 

vacant 

18.00-19.00 Gevorderd weg/bos duurloop max 10km/h Frans Nab Rob Petersen 
19.00-20.00 Doorstromers beginnersgroep weg/bos 

interval 8 km 
Luc Tack, Geert van 
Wijk 

Frans Nab, Ep 
Winterman 

19.00-20.00 licht gevorderd weg/bos duurloop max 9 
km/h 

Piet Arends, Ronald 
Brouwer 

Rob Petersen 

19.00-20.30 Supergevorderd (10km <45min) weg/bos 
interval 14 á 16km  

John Benjamins  Elbert Voogt, 
Tonnie Stouten 

19.00-20.30 Zeer supergevorderd (10km <40min) 
weg/bos interval 17 á 20km  

Tonnie Stouten Elbert Voogt 

19.15-20.15 Beginnerscursus (start meerdere malen per 
jaar) weg/bos 

Berry en Claudia de 
Wied 

Erik Geerdes 

19.30-21.00 Gevorderd weg/bos interval 11km Meindert 
Oldenburger / Jeroen 
Verheul     

Jeroen Verheul, 
Meindert 
Oldenburger  

    
    
DINSDAG    
Tijd Training Trainer Reserve 
18.30-20.00 Doorstromers beginnersgroep weg/bos 

interval 8 á 10km  
Fred van Essen Aat Kerpershoek 

18.30-20.15 Licht gevorderd weg/bos interval 12 à 14 
km 

Hans Maaskant/Piet 
Arends 

Frans Nab 

18.30-20.15 Gevorderd weg/bos interval 15 à 18 km  Arno Manschot Nemi van der Reest 
    
    
    
    
    
    

mailto:tcg-secretaris@avveluwe.nl
http://www.avveluwe.nl/
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WOENSDAG    
Tijd Training Trainer Reserve 
18.00-19.00 Voormalig ‘Running Business' baan/bos 

interval 9 km  
Jan Veltman Rob Petersen 

18.30-20.00 Licht gevorderd baan interval Simone Middelveld, 
Jan Kuiper 

Erik Geerdes 

18.30-19.45  Run to the Start Marikenloop 
februari baan/weg interval 

Tinus Kleverwal Erik Geerdes 

19.00-20.30 (Zeer) Gevorderd baan interval  Henk Liefers René van Vliet 
    
    
    
DONDERDAG    
Tijd Training Trainer Reserve 
09.45-11.00 (Licht) Gevorderd weg/bos vaartspel  Jan Veltman Geert van Wijk 
09.45-10.45  Doorstromers 

beginnersgroep weg/bos vaartspel Beginne
rscursus ochtend (start 2 x per jaar) 

Richard van den 
Haak 

Geert van Wijk 

18.45-20.15 (Licht) gevorderd (10km <57minuten) 
weg/bos vaartspel 14km 

Ep Winterman Aat Kerpershoek 

    
    
    
VRIJDAG    
Tijd Training Trainer Reserve 
18.00-19.00 Doorstromers beginnersgroep / Licht 

gevorderd weg/bos interval 8km  
Berry de Wied, 
Claudia de Wied  

Ronald Brouwer 

19.00-20.00  Doorstromers beginnersgroep / Licht 
gevorderd weg/bos interval 8km  

Afwisselend Tinus 
Kleverwal, Jeroen 
Verheul   

Tinus Kleverwal, 
Jeroen Verheul 

19.15-20.15 Beginnerscursus (start meerdere malen per 
jaar) weg/bos vaartspel  

Berry de Wied en 
Claudia de Wied 

Erik Geerdes 

19.00-20.30 Gevorderd weg/bos interval 11km  John Benjamins Meindert 
Oldenburger, 
Jeroen Verheul 

    
    
    
ZATERDAG    
Tijd Training Trainer Reserve 
08.45-10.15 Gevorderd bos/weg duurloop 15 á 18km Marike Robbers Nemi van der Reest 
08.45-10.15  Licht Gevorderd bos/weg gevarieerde 

training 12 á 16 km  
Richard van den 
Haak  

Piet Arends 

08.45-10.15  (Snelle) doorstromers beginnersgroep 
bos/weg gevarieerde training 10km  

Marjan Vermeer Tinus Kleverwal 

08.45-10.00  Vervolg Start to Rungroep (je kunt ook 
aansluiten bij de snelle doorstromers 
beginnerscursus)bos/weg gevarieerde 
training  

Tonnie Stouten Nemi van der Reest 

09.30-11.00  Atletiekunie StartToRun (start 2 x per jaar) 
weg/bos duurloop vaartspel   

Erik Geerdes, Tinus 
Kleverwal 

Richard van den 
Haak 
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Wie is wie 

Piet Arends John Benjamins Ronald Brouwer Hans van Driel 

Fred van Essen Erik Geerdes Richard van den Haak Aat Kerpershoek 

Tinus Kleverwal Jan Kuiper Rico van Leeuwen Henk Liefers 

Hans Maaskant Arno Manschot Simone Middelveld Frans Nab 

Meindert Oldenburger Miriam Geerdes Gazzah Mynko Peterink Rob Petersen 
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Nemi van der Reest Marike Robbers Tonnie Stouten Walter Stouten 

Luc Tack Marianne van der Veen Jan Veltman Marjan Vermeer 

René van Vliet Elbert Voogt Jeroen Verheul 
 

Berry de Wied 

Claudia de Wied Ep Winterman Hubert von Berg Jorn von Berg 

Melanie Tjapkes Henk Diekmann 
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Martin Helmink  

secretaris AV Veluwe 

Omdat ik al 21 jaar lid ben van AV Veluwe en al veel andere vrijwilligerstaken gedaan 

had binnen AV Veluwe,  leek het mij leuk om op bestuurlijk vlak iets te kunnen 

bijdragen binnen de vereniging. 

Als parcourswacht, inval trainer, speaker en bestuurslid van de hardloop4daagse had 

ik al diverse dingen gedaan binnen de club. 

Ik loop al ruim 30 jaar hard . In het begin bij AVA 70 in Aalten, later via AVR 

Rotterdam naar Hanzesport in Zutphen en toen AV Veluwe, waar ik nog steeds met 

veel plezier train. Lange afstand lopen en triatlon waren favoriet. 

De laatste jaren wat minder ver door blessures, maar ik kan nog steeds genieten van 

de mooie Veluwse bossen en de natuur.  Af en toe een wedstrijdje als het kan. De 

betere tijden en prestaties liggen ver terug, maar dat is nu minder belangrijk. 

Overdag werk ik als opticien, dat is natuurlijk binnen en dan is het heerlijk om daarna 

nog even de hardloopschoenen aan te trekken en naar buiten te gaan.  

Mijn echtgenoot loopt ook hard en mijn twee kinderen doen soms mee met een 

Kidsrun. Dus de stimulans om door te gaan zal nooit ontbreken. Ik hoop nog lang bij 

AV Veluwe. 
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Ledenmutaties 

Nieuwe leden 

Marjolein Anema, Ilse Pol, Anneke de Loos-Luik, Inge Meijerink. Benno van der Bles, Edward van den 

Berg, Alfons Bronsink, Hans Marsman, Leonie Diks, Marjan Denkers, Annemiek Baak, Mireille 

Goedhart, Rimke Musch, Erik Wiersma, Erica Mulder, Claudia Wendersteyt, Diana Gerritsen, Brenda 

Scholten, Marcia Schut, Annemarie Hessels, Margareth van Duin, Melissa van Duijn, Priscella 

Jansen-Zeen, Jeroen Baak, Mirella Bronkhorst, Tjikke Viser, Annelies Oud, Anja Kool- Borjeson, 

Astrid Leerkes, Kimberley van Amersfoort  (foto onder de nieuwe garde)

 

Bedankjes 

Annet Koopman de Groot, Kees Lagendijk, Hindrik 

Hettema, Mirjam Diks, Lydia Telnekes, Rikie van 

der Schoot, Bianca Rouwenhorst, Tom Roetert 

Steenbruggen, Andre van Toorenburg, Harald van 

den Hoorn, Eddie Burghout, Arie Claassen, Klaas 

Nekeman, Bas Mekking, Marianne Evertse, Joke 

Scholten, Lex Scholten, Sjaak Scholten, Marcelka 

Kraan, Anita Dogan, Heleen Weigand, Denis Meis, 

Esther Veldman, Cuno van Diepen, Gretha 

Hielkema, Jose de Haan Tuinstra, Lex Frentz, 

Renate Stijf-Klink, Bert van der Saag, Rudy 

Doornewaard, Lineke Holtman, Ursala Steinhauer, 

Patricia Veldhuis, Wietske Bouwknegt, Eric Belt, 

Bert van Asselt, Ronald van Dijk 

Foto rechts Lex Frentz tijdens de Midwinter 

Marathon, langdurig blessureleed houdt hem nu al 

heel lang aan de kant. 
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Gezocht: bestuursleden! 

Na de ALV van 25 maart zullen René van Vliet ( voorzitter) en Erik Geerdes (algemeen lid) aftredend 

zijn en niet herkiesbaar. Het bestuur is dus dringend op zoek naar opvolgers. Neem gerust even 

contact op met Erik of René voor meer info. Je kan ook geheel vrijblijvend eens een 

bestuursvergadering bijwonen. Meldt dat dan even bij de secretaris. 

Hieronder een korte omschrijving van de taken. 

Voorzitter. 

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. De 

bestuursvergaderingen zijn 1x per maand bij csv Apeldoorn. De voorzitter zorgt er mede voor dat deze 

vergaderingen doeltreffend en prettig verlopen. Meestal is dat geen enkel probleem: we zijn allemaal 

goedwillende vrijwilligers. Verder gebruikt de voorzitter vooral zijn voelhorens binnen de club. Hij heeft 

een luisterend oor voor alle leden. Hij treedt op als er conflicten dreigen. Hij denkt mee en heeft een 

eigen mening. Vanzelfsprekend heeft hij goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 

Verder heeft de voorzitter externe contacten: overleg met andere verenigingen en natuurlijk met de 

Atletiekunie. Twee maal per jaar zijn er regio-bijeenkomsten. Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten 

van de Apeldoornse Sportraad, waar we lid van zijn. 

De voorzitter is ook een gewoon atleet en traint dus ook gewoon mee als AV Veluwe . Bestuursleden 

van AV Veluwe krijgen geen enkele geldelijke vergoeding. Daar tegenover staat de dankbaarheid van 

ruim 500 leden. 

Algemeen lid. 

De naam zegt het al. Een algemeen lid is geen voorzitter, secretaris of penningmeester. Hij doet mee 

met de bestuursvergaderingen als volwaardig lid en geeft zijn mening over de agendapunten. Soms is 

hij gekoppeld aan een commissie, zoals bv. de wedstrijdcommissie. Maar dat hangt af van de 

interesse van deze persoon. Een taak dus die je helemaal zelf kan invullen in overleg met de andere 

bestuursleden. 

(hoewel hierboven 

gesproken wordt 

over "hij" worden 

vrouwen 

uitdrukkelijk 

gevraagd om zich 

op te geven!!) 
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Runnersworld Apeldoorn Hardloop4daagse  

De Hardloop4daagse is een van de grootste evenementen dat door AV 
Veluwe georganiseerd wordt.  

 

Dit jaar vindt de 14 de editie plaats. 

Pinksteren 22 t/m 25 mei 2015 

 

Het ontstaan 

Het was in het voorjaar van 2000 dat een aantal AV Veluwe atleten bij elkaar kwamen om hun 
belevingen van meerdaagse wedstrijden in het buitenland met elkaar uit te wisselen. Iedereen was 
hierover zo enthousiast dat unaniem besloten werd dat een dergelijke evenement ook in Nederland op 
de loopkalender moest komen. Een van de belangrijkste drijfveren was het idee om de atleten nader tot 
elkaar te brengen. De loopsport is immers een individuele sport. Atleten komen bij elkaar voor een 
wedstrijd en gaan na de prijsuitreiking weer naar huis. Een meerdaagse wedstrijd zou de atleten nader 
tot elkaar brengen, omdat ze elkaar gedurende meerdere dagen zien en spreken. Gedurende de rest 
van het jaar werd er geregeld gebrainstormd. Uiteindelijk werd er besloten om een vierdaagse wedstrijd 
tijdens het pinksterweekend te organiseren, waarin de atleten 100 km in zes etappes of 60 km in vier 
etappes moeten afleggen. Tevens zou één van de etappes een tijdloop worden. Er moest er een 
overnachtingsplaats voor de atleten komen en diverse activiteiten om het evenement heen om de lopers 
nog meer gelegenheid te bieden met elkaar in contact te komen. Het hele jaar 2001 werd gebruikt om 
deze ideeën uit te werken. Uiteindelijk resulteerde dit alles dat tijdens het pinksterweekend van 2002 de 
eerste editie van de Hardloop4daagse van start ging.  

De Hardloop4daagse 

De Hardloop4daagse trekt jaarlijks ongeveer 
300 atleten en behoort 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". 

Lopers kunnen 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. 
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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, rond Apeldoorn.  

Je loopt gedurende deze vier dagen 
nagenoeg nooit twee keer over dezelfde 
weg. De parkoersen zijn allemaal officieel 
gemeten.  

 

Tijdloop 

Eén van de etappes is een tijdloop.  
Bekend vanuit het wielrennen. Om de halve minuut starten vanaf het startpodium. Bij de 
hardloop4daagse vanuit een paardenwagen. Uniek om mee te maken en intussen een begrip voor de 
hardloop4daagse. 

 

Vrijwilligers 

Meelopen is fantastisch maar ook voor vrijwilligers is de hardloop4daagse een uniek evenement.  
Ongeveer 130 vrijwilligers zijn  nodig om dit evenement te laten slagen. Bijna alle vrijwilligers komen uit 
de gelederen van AVVeluwe.  

Ook voor de vrijwilliger is dit een uniek en gezellig evenement! En dacht je dat je als vrijwilliger niet deel 
kan nemen aan de wedstrijden, dan heb je het mis. Veel vrijwilligers combineren dit met deelname aan 
een estafette team.  Een enkeling loopt als 60km deelnemer 4 etappes en staat bij de andere 2 etappes 
op een van de waterposten. Ook kan je 1 of meerder etappes helpen en er 1 of meerdere lopen als zgn 
losse loper. 

 

Het bestuur  (van links naar 
rechts) 

Dik Musch (Voorzitter, PR) 
Marita Bekker (Secretaris, 
Penningmeester) 
Gemma Velders (Secretaris) 
René van Vliet (Vrijwilligers) 
Hans van Driel (Parkoersen) 

 

Meer info  

www.hardloop4daagse.nl  of   

info@hardloop4daagse.nl 

 

http://www.hardloop4daagse.nl/
mailto:info@hardloop4daagse.nl
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Trainers Coordinatie Groep  

De trainers coördinatie groep of in het kort TCG is de schakel tussen de trainers en bestuur.  

Bij AV Veluwe zijn zo’n 35 trainers actief. Met 6 dagen per week met meerdere trainingsgroepen op 

een dag is er het een en ander aan organisatie nodig. Het doel van de TCG is te helpen bij het 

realiseren van deze trainingen zoals die van een bij de Atletiekunie aangesloten club verwacht wordt.  

De TCG heeft een aantal taken.  

 zorgt dat het aantal trainers op peil blijft, 

 zij zorgt ervoor dat bijscholingen worden geregeld,  

 draagt zorg voor de uitbetaling van de trainersvergoedingen, 

 houdt wet- en regelgeving die gevolgen kunnen hebben voor trainers bij, 

 houdt ontwikkelingen bij ten aanzien van trainingstechnische zaken. 
 

De  TCG onderhoudt contacten met de trainers over alle gemeenschappelijke zaken die de training 

betreffen:  

 zoals de soort training van iedere groep,  

 het voldoen aan de kwaliteitseisen van de Atletiekunie,  

 het volgen van cursussen en bijscholingen,   

 het stimuleren van de veiligheid en gezondheid van de atleten. 

 adviseren inzake trainingstechnische zaken zoals jaarplannen, trainingsschema’s, 
methodieken, trainingsvormen. 
 

Zij vergaderen zo in de regel 1x per maand, en hebben verder veelvuldig via de email en telefoon 

contact met elkaar.  

De trainers worden maandelijks door middel van een digitale nieuwsbrief geïnformeerd en op de 

hoogte gehouden. 

De TCG organiseert tenminste één keer per jaar een trainersmeeting. 

De TCG bestaat op dit moment uit 3 personen: 

 

 

Berry de Wied    Aat Kerpershoek   John Benjamins (secretaris) 
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Ep “koortslip” Winterman   door Rinus Groen 

In deze bijzonder Spurt wil ik graag Ep Winterman, zonder anderen tekort te willen doen in het 

zonnetje zetten. Ep is lid vrijwel vanaf het begin van de club, maar ook veel meer dan lid alleen. Je 

kunt het zo raar niet verzinnen of hij heeft het wel voor de club gedaan. Het hedendaagse been there, 

seen it en done it before is zeker op hem van toepassing.

 

Waarom dan dat oneerbiedige koortslip in de titel als ik zoveel respect heb. Ik zal het uitleggen. Daar 

waar ik week in week uit veel liep om altijd een marathon te kunnen lopen hanteerde Ep een vast 

stramien van 10 weken om zich klaar te stomen. Dit ging hem niet in de koude kleren zitten en vlak 

voor het moment x was hij vaak in topvorm, maar was de rand van de weertand ook bereikt en zou hij 

met gemak een gastrol in The Walking Dead als walker kunnen krijgen. Na moment x was er dan ook 

geen enkele weerstand meer in het fragile lichaam en volgde vaak een kort ziektebed. 

Maar de prestaties mogen er zijn. 50 marathons waarvan veel onder de 2.40. Ook bij de masters 

pronken nog enkele records in de clubanalen. Clubkampioenschappen waren er ook veel. 

Een grote ambitie was het worden van eerste Apeldoorn bij de Midwinter Marathon in zijn eigen 

Apeldoorn. Helaas waren daar Klaas de Ruyter en John Oostendorp om vaak heel laat in de wedstrijd 

dat feestje te verstoren. Wel nummer 5 op de onderstaande bestenlijst aller tijden. 

1 Wim Zegers MSEN 2.16.35,00 Berlijn (DE) 29-09-1985  

2 Elbert Voogt MSEN 2.26.48,00 Enschede 20-06-1987  

3 Rob Detert Oude Weme MSEN 2.28.34,00 Amsterdam 16-10-2011  

4 Tonnie Stouten M40 2.32.08,00 Amsterdam 18-10-2009  

5 Ep Winterman M35 2.32.43,00 Maassluis 11-04-1981  

6 Eddie Gerritsen MSEN 2.32.53,00 Rotterdam 19-04-1986  

7 Alex Scholten M35 2.34.15,00 Apeldoorn 07-02-1998  

8 Eric Baten M40 2.34.22,00 Eindhoven 12-10-2008  

9 Klaas de Ruiter M40 2.35.07,00 Essen (DE) 25-10-1975  

10 Rinus Groen MSEN 2.35.12,00 Etten-Leur 22-10-1983 
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Wedstrijden AV Veluwe 

Zondag 12 april 2015 No Men Race 

Een vrouwenprestatieloop van 5 of 10 km over asfalt- en zandwegen in een bosrijke omgeving. 

Onze vaste speaker Henk Borgmeijer, staat weer aan de start om deze gezellige loop van 

vakkundig commentaar te voorzien. Tja mannen: deze wedstrijd is alleen voor vrouwen bedoeld. 

Niks ten nadele van jullie heren. Jullie komen de dames toch wel aanmoedigen? 

Woensdag 6 mei 2015 Coopertest - Baanloop 

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

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

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

maken. Echt iedereen die kan lopen kan meedoen aan de 1500m, coopertest of 5000m. Sterker 

nog dit wordt aangemoedigd, want de ervaring leert dat hoe meer lopers mee doen, hoe gezelliger 

zo'n baanwedstrijdje wordt. 

Zaterdag 13 juni 2015 Kroondomeintrail om 11.00 uur 

  

 

De Kroondomeintrail is nieuw op de loopkalender van AV Veluwe en wij verwachten een blijvertje. 

Het parcours loopt namelijk geheel over onverharde paden door de prachtige natuur van 

het  Kroondomein, waarin voor Hollandse begrippen veel klimwerk is opgenomen. Een echte 

uitdaging dus voor de geoefende atleet.  

Pas op: de deelname is beperkt. Er is namelijk maar plaats voor 225 atleten. Vol is vol dus 

schrijf  je voor deze uitdaging snel in. 

Starttijden 11.00 uur 30 km 11.00 uur 15 km 11.10 uur 7 km 

Zaterdag 22 augustus 2015 Runnersworldloop 

Bij de start spreek je elkaar nog bemoedigend toe. Gewoon rustig aan doen hoor. Haha, dat gaat 

vaak na één kilometer toch wel wat anders. Je wilt toch niet achteraan eindigen en als je de klok zo 

ziet wil je voor jezelf toch een grens trekken. Tijdens de Runnersworldloop in Apeldoorn voor 

iedereen wat wils. Van strijden tegen je directe concurrenten tot lekker rondjes keuvelen op het 

asfalt. Al jaren dé avondwedstrijd tijdens de zomervakantie en staat vooral bekend om de groene 

flesjes 'gemeentepils' na afloop! In de kantine natuurlijk ook sportdrank en andere versnaperingen 

aanwezig. Afstanden zijn 5 en 10km. 
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Lief en Leed  Frans en Marike 

 

Beste AV Veluwe leden, 

Aan het einde van het jaar wordt de 

balans opgemaakt en komen vele 

lijstjes en rijtjes voorbij; van grootste 

hit tot hoeveel inbraken waren er. 

Daarnaast wordt in verschillende 

televisieprogramma’s terug geblikt 

op afgelopen jaar. Wij van Lief&Leed 

vinden dat we hier niet in achter 

kunnen blijven. 

Lief&Leed heeft afgelopen jaar 38 

kaarten verstuurd  

Helaas zijn de meeste kaarten 

verstuurd vanwege leed; zo’n 90 %.  

De meeste van deze leed-kaarten 

zijn verstuurd naar leden die door het 

hardlopen een blessure 

hebbenopgelopen of door 

lichamelijke klachten buiten het 

hardlopen om (tijdelijk) niet meer 

kunnen hardlopen. Afgelopen jaar 

hebben we ook meerdere berichten 

gekregen van overlijdens binnen 

families van clubleden. Daarnaast zijn drie AV Veluwe leden overleden. 

Gelukkig kregen we ook leuke berichten zoals 3 geboortes en een trouwerij. 

Binnen een vereniging van zo’n 550 leden heeft ongeveer 7% een kaartje van Lief&Leed ontvangen. 

Naar ons idee is dit percentage aan de lage kant. Het zou fijn zijn wanneer de blessures en ander leed 

zo laag liggen, maar wij vermoeden dat we bij Lief&Leed veel meer kaarten zouden kunnen versturen. 

Al is het maar om het percentage voor de leuke berichten flink om hoog te halen. 

Hiervoor willen we graag jou medewerking vragen. Hoor je binnen jou loopgroepje iets wat een kaartje 

van Lief&Leed waard is of heb je al iemand langere tijd niet gezien bij de verenging, laat het ons 

weten! Een persoonlijk kaartje blijft nog steeds leuk om te krijgen! Ons e-

mailadres: liefenleed@avveluwe.nl 

We wensen alle leden van AV Veluwe heel fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2015 

toe! 

 

 

mailto:liefenleed@avveluwe.nl
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Naast de Europees kampioen 

Linda Ooms is nog geen jaar lid bij de Veluwe en mocht al meedoen aan het NK Indoor senioren in 

Apeldoorn. Dat mogen meedoen lijkt eenvoudig maar is het niet. Als dame moet je voor de 1500m 

onder de 4.50 lopen. Via een drie traps raket van pogingen werd dit bereikt. 4.53, 4.50 en 4.45. 

En dan sta je daar naast een 11 jaar jonger meisje dat vlak daarvoor in Birmingham 4.00 heeft 

gelopen, de beste tijd van de wereld voor 2015. De televisieploeg met een grote camera inzoomend 

op je buurvrouw. Wat kun je dan verwachten?   

 

De afspraak was gewoon doen waar je veel op getraind hebt; 20 per uur lopen en dat zo lang 

mogelijk. Als Sifan Hasan er voor kiest om de beuk er in te gooien gewoon laten gaan. Het ging best 

goed 7e van de 10 en ook een 2e tijd ooit van 4.48. Een pr was natuurlijk mooier geweest, maar de 

echte strijd zoals bij het pr van 4.45 was er niet toen Linda er af moest en allen kwam te lopen. Maar 

goed nieuws; het smaakte naar meer. kun   toen  

Wat  
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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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“Het Leven”                                                            Ep Winterman 

Toen ik in 1972 met hardlopen begon kwam ik al snel vanwege 

onvoldoende kennis en gebrek aan een trainer die het wel allemaal wist, 

in aanraking met het fenomeen  blessures. Collega lopers ,die al wat 

langer liepen dan ik raadden me aan naar een masseur te gaan. 

Niet lang daarna kom ik in  aanraking met Harm Wey, een masseur die 

zijn sporen op dat moment al heeft verdiend in sporten als voetbal en wielrennen. Ook is hij naar zijn 

zeggen zelf ook een verdienstelijk hardloper geweest. Als ik de eerste keer bij hem op de tafel lig 

komen de verhalen al snel. Hij blijkt de Apeldoornse sportwereld van haver tot gort te kennen  en hij 

steekt zijn mening niet onder stoelen  of banken. 

Zijn smeersels uit het wielerpeloton en zijn “vibulator” doen 

wonderen. In zijn verhalen komen ook zijn eigen gelopen 

marathons ter sprake. Na lang speuren in boeken en oude bladen 

heb ik echter  zijn naam  niet terug kunnen vinden. Ook zijn  

gelopen  tijden komen mij onwaarschijnlijk voor. Maar de verhalen 

zijn er niet minder om 

In een van zijn verhalen komt zijn vader ter sprake, een man 

waarover hij vol trots kan vertellen. Deze man kom ik na wat 

zoeken wel tegen in de analen van de marathon. Het 

Amsterdamse blad  “Het Leven” doet in het augustus nummer van 

1935 verslag van de door hen georganiseerde marathon van 

Amsterdam in navolging van de Olympische marathon in 1928. 

Hierbij werd vanaf de eerste keer in 1930 het Olympisch parcours 

aangehouden. Doorgaans waren er ongeveer 30 deelnemers. 

In het nummer van augustus tref ik het volgende artikel aan: 

“Onze oudste Marathon-loper” 45 jaar en 5 maal deelnemer. 

Een zeldzaam voorbeeld van  wat enthousiasme 

volharding vermogen, leverde ook dit jaar weer de heer J. 

H. Wey te Apeldoorn (zie foto), Zondag j.l. trots zijn 45 

jaren voor de 5e maal aan onzen Marathonloop deelnam 

en ondanks de brandende hitte nog geheel frisch de finish 

na 3 ½ uur bereikte. Het is een prestatie, waarop menig 

jongeling trotsch zou zijn, en voor ons blad een bewijs, 

dat de “Leven” – Marathon populair is en  tot een vaste 

traditie van het Amsterdamse zomerprogramma is 

geworden. Wij wenschen den heer Wey geluk en hopen 

hem het volgend jaar opnieuw aan de start en aan de 

finish te mogen begroeten. 

Ook  Apeldoorners hebben dus altijd hun partijtje 

meegeblazen in Nederlandse marathonwereld.Dit geldt 

zeker voor de heer Weij, die op zijn leeftijd destijds voor 

de marathon al een oude man was. De winnaar van de 

Leven marathon  1935 werd de heer  Henri Landheer, de 

eerste Nederlander die onder  drie uur liep.  
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Indoorplak 

Elk jaar wordt het NK Indoor voor masters in het Omnisportcentrum gelopen. In de achtertuin dus en 

het is geen wonder dat elk jaar ook leden van AV Veluwe meedoen. Helaas waren dit jaar onze 

medaillegrossiers Ton Smit, Cees Weeda en Tonnie Stouten in de lappenmand.

  

Hans Marsman en Hans van Driel moesten daarom dit gemis compenseren.   

Ze liepen beide clubrecords, Hans Marsman op de 200 (29,52) en 400 meter (64,34) bij de 

mannen 50+. 

 

Hans van Driel won zilver op de 1500 meter (5:08.06) bij de mannen 55+ in een nieuw clubrecord. 
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Ledenadministratie      Berrie de Wied 

De ledenadministratie van AV Veluwe wordt de laatste jaren door mij gedaan, met veel enthousiasme 

aan begonnen, en het het helemaal op de rit gekregen, en nog steeds enthousiast! Met het nieuwe 

systeem ( Sportlink ) waar we mee " moesten " gaan werken heeft nogal wat teweeg gebracht. ( onder 

andere het IBAN gebeuren ) Er kwamen veel fouten naar boven, waar ik overigens niks aan kon doen. 

 

Hoe werkt het... 

Een atleet meldt zich aan/af via de site van AV Veluwe dmv een aan/afmeldformulier, die ik uitprint en 

archiveer. In het programma van Sportlink verwerk ik alle gegevens en krijg direct een bondsnummer, 

de Atletiek Unie is aan dit programma gekoppeld en verwerkt het . 

 

Je kunt je aanmelden als lid of aspirant lid ( dat zijn over het algemeen atleten van de 

beginnerscursus ) Als je je als lid aanmeldt kun je kiezen voor recreant of een wedstrijdlicentie. 

Bij grote loopevenementen wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de officiële wedstrijd en de 

recreatieloop. Aan de officiële wedstrijd kunnen in principe alleen leden van de Atletiekunie 

deelnemen die bovendien in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie. (Voor buitenlanders geldt dat zij 

moeten kunnen aantonen dat zij in hun vaderland aangesloten zijn bij de nationale federatie en  

wedstrijdgerechtigd zijn). Aan de recreatieloop kan iedereen meedoen, dus zowel leden van de 

Atletiekunie (met of zonder wedstrijdlicentie) als niet-leden. 

 

Als een atleet zich heeft aangemeld als lid krijg hij of zij een welkom mail met bondsnummer en nog 

andere informatie. Ik kan alleen het ledenbestand up-to-date houden als leden mij informeren als er 

een verandering is, bv verhuizing, e-mail wijziging, telnr enz. leden@avveluwe 055-3665717 

mailto:leden@avveluwe
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de SPURT  

Clubblad van atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn  

Opgericht maart 1970  
 

 
 

40e jaargang nr 1 

Maart 2015  

 
De Spurt staat open voor iedereen die 
lid is van AV Veluwe en iets over onze 
sport wil melden.  

Ook foto's en/of illustraties zijn welkom.  

Bij niet plaatsen of wijzigen van je  

artikel zal behalve bij spelling- en/of  

grammaticale fouten altijd door de  

redactie met de schrijver worden 
overlegd.  

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

Word Arial 10.  

 
Redactie / vormgeving  
Rinus Groen 055 3668763  

rin.groen@planet.nl  

 
Druk  
FELUA-GROEP Apeldoorn  

Oplage 510  

 
Verspreiding  
Hans Maaskant  

j.maaskant@chello.nl  

055 5431774  

 
Clubrecords  
Tonnie Stouten 

clubrecords@avveluwe.nl 

 
Website  
www.avveluwe.nl  

webmaster@avveluwe.nl  

 
P e rs PR 
prpers@avveluwe.nl  

 
Cover  
Ben de Klos

 

 
 
Bestuur  
 

Voorzitter  

vacant  

voorzitter@avveluwe.nl  

 

Algemeen lid  
Elbert Voogt 
vacant  

 
Secretaris  
Martin Helmink  
secretaris@avveluwe.nl  

 
Penningmeester  
Marianne van der Veen  
penningmeester@avveluwe.nl  
giro 3151045  
t.n.v. penningmeester AV Veluwe  
 
Trainers-coördinatiegroep  
John Benjamins (secretaris) 
tcg-secretaris@avveluwe.nl 
Aat Kerpershoek, Richard vd 
Haak, Berry de Wied 
 
Beginnersgroepcoördinatie  
Berry de Wied  

beginners@avveluwe.nl  

 
Ledenadministratie  
Berry de Wied  

Socratesstraat 25  

7323 PA Apeldoorn 
leden@avveluwe.nl  
 
 
Vertrouwens Contact  

Persoon  
Simone Middelveld 
055-5787759 
Vertrouwenspersoon-
vrouw@avveluwe.nl  

 

Dik Musch 

06-51481799  

Vertrouwenspersoon-
man@avveluwe.nl  

 

 
 
 
Wedstrijdcommissie  
 

Inschrijvingen  
wedstrijden@avveluwe.nl  

 
Materiaalbeheer  
Arjan Kiers  

Ron de Kluizenaar  
 
Ereleden  
Henk Kager  
Henk Baakman †  

 
Hardloop4daagse  
stichtingbestuur:  

Dik Musch  

Gemma Velders  

Eli Slotboom  

info@hardloop4daagse.nl  
 
Parcours  
Hans van Driel  
h.driel73@chello.nl  
055 5223016 

Herman Mol  

 
 

 
 

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





