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Van de vice voorzitter   Martin Helmink 
 
Daar is die weer de nieuwe Spurt, nu online.  
Lets go digitaal, tijden veranderen, maar hardlopen doen u al eeuwen op dezelfde manier. 
Als ik dit schrijf hebben we net de hardloop4daagse achter de rug. Net als ieder jaar weer een groot 
succes mede door de inzet van al onze vrijwilligers,deelnemers en sponsoren. 
 
Er zit echter nog meer aan te komen de Kroondomeintrail, de Wisenttrail. Het nieuwe hardlopen, niet 
op de baan of op de weg maar off de road. Een nieuwe uitdaging voor ieder op prachtige locaties. 
AV Veluwe 45 jaar al een prettige vereniging, dit jaar het jubileum. De tijd lijkt te vliegen, 21 jaar ben ik 
al lid waar blijft de tijd. 
 
Hardlopen bij AV Veluwe blijft 
trekken voor mij en die andere 
550 leden, iedere training of 
wedstrijd weer een nieuwe 
uitdaging. 
Veel lees plezier met deze 
nieuwe Spurt 

    
Inhoud: 

Inhoud: 
03. Voorwoord  
04. Van de redacteur 
07. Tonnie onder het mes (foto: 
maar weer helemaal terug) 
08. Kroondomeintrail 
09. Clubrecord 1000m  
10 tm 13. Sporthart  
14. AV Veluwe 45 jaar 
15. Ledenmutaties 
16 en 17. Gevoel en verstand  
19. Runnersworldloop 
20 tm 22. baantrimloop  
23. van de bestuurstafel 
24 en 25. 2 x 50 is 100  
27 tm 29. Loop4daagse  
30. Colofon 
02, 05, 06, 18, 26, 31 en 32. 
Sponsors 
 
Op de kaft de vice voorzitter 
achter het stuur om de zaak op 
de rails te houden en in de 
gewone zitplaats de oud 
voorzitter.  
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Een redacteur is ook maar een mens   Rinus Groen  

Dit is dus de eerste digitale Spurt. Niet hetgeen ik voor ogen had, maar daar wordt nog aan gewerkt. 

Als u de moeite wilt nemen om dit op te zoeken op internet dan ziet u wat ik voor ogen had. 

http://pace.marathon-photos.com/june2014/ 

 

Volgens Ben de Klos moest dit realiseerbaar zijn. Ben bedoelde daarmee dat hij dit wel kon realiseren. 

Echter dat hiervoor ook een applicatie (een uitbreiding van de diensten die je afneemt van je provider) 

moet zijn hadden wij beiden niet bedacht dan wel voldoende gerealiseerd. Aan zo’n applicatie zit een 

prijskaartje en daar is het bestuur nu over aan het wikken en wegen. Daarom maar even een Spurt 

zoals u hem al enkele malen op de site heeft gezien. Wilt u hem graag op papier dan even op printen 

drukken. 

In mijn vorige voorwoord las u dat ik een griep onderschatte. Dit blijkt dus een longembolie te zijn. Op 

diverse plekjes in mijn longen zitten bloedpropjes die nu door bloedverdunners moeten verdwijnen. 

Gelijk weer een hoop inspiratie om te schrijven en Bob de Vries te strikken voor een verhaal over een 

sporthart. 

Tonnie Stouten heeft u waarschijnlijk ook even gemist vanwege een liesbreuk, maar hij is al weer 

terug alsof er niets gebeurt is. Verder timmeren we als club leuk aan de weg en zijn er al weer veel 

topprestaties geleverd. Wellicht gaat april de maand van de Kip heten gezien de vele Kenianen die in 

april overal de wereldmarathons zoals Parijs, Londen, Boston en Rotterdam domineren. 

 

http://pace.marathon-photos.com/june2014/
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Tonnie Stouten onder het mes 

Er zijn fanatieke lopers en joggers. De fanatieke 

lopers is meestal een minder lang loopleven gegund 

omdat het fanatieke vaak allerlei blessureleed met 

zich meebrengt. Tonnie Stouten is daar een 

uitzondering op. 

Van de drie fanatieke lopers op de foto uit 1990 zijn 

Eric Geerdes en Harrie Biezeman al jaren niet meer 

op het niveau van destijds terwijl bij Tonnie de tand 

des tijds voorbij lijkt te gaan. Maar ook Tonnie is niet 

onkwetsbaar en moest in maart onder het mes 

vanwege een liesbreuk.  Tonnie, snel herstellen en 

weer medailles oogsten na je 50-ste.  
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Kroondomeintrail 

Zaterdag 13 juni 2015 Kroondomeintrail om 11.00 uur 

  

 

Het maximum aantal deelnemers is bereikt! De inschrijving is gesloten!!! 

  

Op 13 juni 2015 organiseert de wedstrijdcommissie van AV Veluwe voor de eerste maal de 

Kroondomeintrail.  De trail voert ons louter over zandpaden door de bossen van het Kroondomein 

over geaccentueerd terrein met een hoogteverschil van ongeveer 60 meter. Er zijn op bepaalde 

punten prachtige uitzichten. Je hebt daarom af en toe het idee niet meer in ons kikkerlandje te lopen. 

In onze ogen valt de zwaarte van het pacours in de categorie middelzwaar tot zwaar. 

Er kan gekozen worden uit drie afstanden namelijk:  7,3km, 14,7km of 29,4km. Anders dan bij een trail 

gewend is lopen de atleten die voor de langste afstand kiezen 2 rondes van 14.7km. Okay dat is even 

wennen, maar de ronde is dit dubbel en dwars waard. Ook geldt er een tijdslimiet voor de langste 

afstand. De atleten die langer dan 2.35 uur over de eerste 22 km lopen worden uit de wedstrijd 

genomen. Deze maatregel hebben wij moeten nemen omdat wij maar een beperkte tijd van het 

Kroondomein gebruik mogen maken. Verder hebben wij om de ongeveer 7 km een verfrissingpost 

gepland. 

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 

Kosten 

7km €6 

15km €7 

30km €8 

 

Voorinschrijving & Na-inschrijving 

De inschrijving is inmiddels gesloten. 

Locatie 

De start en finish is bij het Wildrooster aan de Wieselseweg, Wenum-Wiesel. Zie routebeschrijving 

onderaan deze pagina. Geen douche en kleedgelegenheid aanwezig. EHBO wel aanwezig. 
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Clubrecords 1000m 

Jan Hollak en Linda Ooms schitterden op de 1000m in 

Epe beiden met een clubrecord. 

Aan beide clubrecords kleeft een verhaal. 

Linda liep minder hard dan dat zij voor ogen had. Dit 

kwam omdat ze erg veel last had van haar schouders 

vanwege een bokspartij een paar dagen eerder waarbij 

haar tegenstander er meer een American Wrestling 

wedstrijd van maakte door steeds wild zwaaiend op haar 

in te vliegen dan gewoon te boksen. 

Desondanks een mooie tijd van 3.08.00.  

       

      

  

Jan Hollak heroverde zijn record bij de 

mannen 55 op Rene van Vliet. Een week 

eerder deed hij al een aanval in Zwolle waar hij 

na een perfecte doorkomst van 2.00 op 600m 

het oude record van 3.22 leek te gaan 

verbeteren.  

De lopers voor hem gingen echter boemelen 

en toen Jan op de laatste 100m wilde gaan 

sprinten liep hij tegen een muur van wind aan. 

In Epe ging het een stuk beter, na 1.58 op de 

600m kon Jan doortrekken naar 3.20 waarmee 

hij het oude record van 3.22 met 2 seconden 

verbeterde. 

De bal ligt nu weer bij Rene van Vliet die hier 

vast geen genoegen neemt en nog even snel 

voor zijn 60-ste het record terug zal willen 

pakken. Nu Rene alle last van het 

voorzitterschap van zijn schouders heeft moet 

dat zeker gaan lukken. 
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Titel: De mythe rondom het sporthart  Bob de Vries 

 
Noot redactie: Wie is Bob de Vries ? 
 
Om te beginnen maar eens een overzicht van zijn Palmares 
 

BOB DE VRIES [13-04-1966] 

PR'

s 

hele 

triatlon 
42,2 km 30 km 25 km 21,1 km 16,1 km 15 km 10 km   

 Almere Enschede Heerde 
Wenum 

Wiesel 
Nieuwegein Nijkerk 

Nijme

gen 
Stadskanaal   

  8.39.40 2.37.46 1.49 1.29 1.14 55.11 50.17 32.54   

  33 jaar 36 jaar 33 jaar 33 jaar 39 jaar 36 jaar 38 jaar 33 jaar   

 
Dan het gezicht bij de cijfers tijdens de Kristalbad Triatlon 2015 
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Algemeen over het sporthart 
 
Sporters die intensief aan duursporten doen zoals marathonlopen, wielrennen of triathlon, trainen hun 
spieren en ontwikkelen een sporthart. Het hart is immers ook een spier. Door de trainingen zal het hart 
zich ontwikkelen: het hart zal groter en sterker worden, in de volksmond het sporthart. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat een sporthart niet gevaarlijk is.  
 
Echter de term sporthart wordt ook weleens ten onrechte genoemd bij (hart)patiënten die geen 
sportverleden hebben. De vergroting en/of verdikking van de hartspier berust dan op een 
pathologie/ziektebeeld, met als mogelijk gevolg een verminderde pompkracht van het hart. 
Anders gezegd: het hart compenseert het gebrek wat een chronische (over)belasting is. Dit in 
tegenstelling tot het hart van een duursporter. 
 

 
Een sporthart is een natuurlijke aanpassing van het hart aan de omstandigheden. Als je een grote 
fysieke inspanning van je (been)spieren vraagt, hebben de spieren meer bloed nodig. Als je slechts 
incidenteel een dergelijke inspanning doet, zal het hart hierop uitsluitend reageren met tijdelijk meer 
slagen per minuut. Maar als die inspanning regelmatig en intensief gebeurt, gaat het hart hierop 
tevens reageren door geleidelijk groter en sterker te worden. De capaciteit van het hart neemt 
daarmee toe, waardoor het hart per slag meer bloed gaat verplaatsen (stijging slagvolume). Tevens is 
er een toename van de totale volume bloed. Om meer bloed te kunnen verwerken wordt het hart 
groter, zodat er meer zuurstofrijk bloed naar de spieren kan, die op hun beurt weer sterker en groter 
worden. 
 
Bij hardlopers bestaat de aanpassing van het hart vooral uit een toename van de inhoud van de linker 
kamer, waarbij de hartspier niet dikker wordt.  
Doordat het hart per slag meer bloed uitpompt, zie je bij een sporthart vaak een lagere hartslag in rust. 
De maximale hartslag stijgt niet door training, deze is individueel bepaalt. 
In tegenstelling tot hardlopers zou er bij wielrenners tevens een verdikking van de hartspier ontstaan, 
waarschijnlijk vanwege de kracht die er tijdens het aanzetten wordt geleverd met de daarbij 
behorende toename in de bloeddruk. 
Bij krachtsporters is de situatie weer anders: de wand is verdikt, maar het hart bevat een normale 
inhoud van de kamer. 
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Wat gebeurt er als een duursporter stopt met trainen? 
Simpel: net als iedere spier die minder intensief wordt gebruikt, neemt ook de grote van het sporthart 
af. Binnen 50 dagen heeft het hart weer zijn normale grote en krijgt de hartslag frequentie zijn normale 
waarden. Tevens zal het slagvolume ook normaliseren. 
Er is dan geen sprake meer van een sporthart. Veel mensen denken voor de rest van hun leven een 
sporthart te hebben terwijl er al lange tijd niet meer getraind wordt. Met andere woorden: rust roest, 
ook een sporthart moet je regelmatig blijven trainen. 

 

 

Door regelmatig te blijven trainen hebben duursporters een minder hoog risico op een plotse dood. Uit 
onderzoek is gebleken dat bij niet-sporters het risico 10 keer hoger is. Een sporthart is dan ook niet de 
veroorzaker van klachten als bijvoorbeeld hartritme stoornissen. Vaak bleek de oorzaak hiervan te 
liggen in aangeboren (hart)afwijkingen. 
Het gevaar van aangeboren hartafwijking ligt erin dat ze vaak onbekend zijn. Je kan van een afwijking 
levenslang niets merken totdat een zware inspanning van het lichaam de afwijking aan het licht 
brengt; en dan is het vaak te laat. 
 
Bij oudere sporters wordt hartstilstand tijdens inspanning vaak veroorzaakt door problemen die direct 
met de veroudering van het lichaam samen hangen; bijvoorbeeld verkalking/vernauwing van de 
kransslagader van het hart (risicofactor hartinfarct/ritmestoornissen). 
Dat neemt niet weg dat ook een getrainde duursporter af en toe even op moet letten met zijn/haar 
sporthart. Uit onderzoek is gebleken dat wielrenners die starten aan een gemiddelde editie van de tour 
de France een gezond sporthart hebben en dat daar na drie weken koersen geen verandering in 
optreedt. 
Het gevaar zit hem echter in minder goed getrainde renners die plotseling deelnemen aan deze 
wedstrijd omdat ze bijvoorbeeld een periode geblesseerd zijn geweest of niet de juiste voorbereiding 
hebben gehad. Zij lopen wel de kans dat er hartspierschade optreedt. 
 
Ook een "griepje" kan al snel roet in het eten gooien: een griepvirus kan een ontstekingsreactie geven 
in de hartspier of het hartspierzakje. Vandaar dat sporters helemaal moeten uitzieken en minsten 2 
dagen koortsvrij moeten zijn voordat de sportschoenen weer worden aangetrokken en er weer 
langzaam mag worden opgebouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

Een aanrader is het boek: De hartslag van een ander. Geschreven door Marcia Jansen. Het 
waargebeurde verhaal van triatleet Wouter Duinisveld, die door een griepvirus myocarditis (ontsteking 
van de hartspier) oploopt. Na een harttransplantatie lukt het hem om uiteindelijk zelfs een hele 
triathlon te volbrengen. 

 
 
Tot slot: 
 
Voor alle gezonde sporters is een onderzoek door een hartspecialist overbodig. 
Maar voor wie intensief sport wil beoefenen (dagelijks trainen),  
en daarbij onderhevig is aan een aantal risico factoren lijkt een medische doorlichting toch 
noodzakelijk.  
Te denken valt aan: 
# mensen bij wie acute hartdood in de familie reeds is voorgekomen 
# hartklachten zoals pijn op de borst, kortademigheid 
# in elkaar zakken tijdens of na het sporten 
# afwijking in het elektro cardiogram/echocardiogram 
# hartgeruis 
# een matig verhoogde bloeddruk, cholesterol, suikerziekte 
 
Samenvattend, intensieve duursporters hebben een sporthart en zijn niet ziek. 
Indien er niet meer getraind wordt (na ca. 50 dagen) is er geen sprake meer van een sporthart. 
Niet-(intensieve)sporters die een vergrote/verdikte hartspier hebben (ten onrechte vaak ook "sporthart" 
genoemd) zijn wel ziek! 
 
train smart, 
sportieve groeten, 

Bob de Vries 
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AV Veluwe 45 jaar 

Zoals aangekondigd vieren wij ons 45 jarig jubileum op 
zaterdag 20 juni. 
De jubileumcommissie heeft een leuk en actief programma 
in elkaar gezet. 
Hierbij volgt meer informatie en- het belangrijkste- hoe je je 
kunt opgeven! 
  
Locatie: CSV 
15.30 Ontvangst met koffie/ thee en versnapering 
16.00 Start clinics 
17.30 Einde clinics, opfrissen 
18.00-20.00 Barbecue 
20.30: Einde officieel programma/ voor de liefhebbers nog 
gelegenheid om nog na te borrelen. 
  
Er zullen drie clinics gegegeven worden: 
1. Bootcamp (verzorgd door SPAAN PT); 
2. Trailrunning (verzorgd door Elbert Voogt van 
Runnersworld en Walter Stouten, van Walter Stouten Sport 
& Events / WSSE) . 
3. Marathonverhalen (verzorgd door dé ervaren man op dit 
gebied: Ep Winterman). 
  
Tijdens het jubileum wordt ook de eerste echte AV Veluwe erespeld uitgereikt! 
Het programma is geheel kosteloos en is inclusief bovenstaand programma en twee drankjes. 
  
Meld je nu aan via: avveluwe45jaar@gmail.com. Vermeld daarbij ook even naar welke clinic je 
voorkeur uitgaat. 
  
Wij hebben er zin in! 
  
Feestelijke groetjes van de jubileumcommissie. 
Marianne, Ashley & Lia  

 

  

mailto:avveluwe45jaar@gmail.com
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Ledenmutaties  

Nieuwe leden 

Mike Lap, Gerhard Brummelkamp, 

Jacqueline van den Brink, Linda Koldenhof, 

Laurens Inpijn, Lian Kraaijvanger, Jet 

Beusekamp, Klaasje Staal, Arja Sprengers, 

Hester van den Bos, Erik de Vries, Leonie 

Gerritsen, Henriëtte den Ouden, Marian 

Homringhausen, Jos Homringhausen, 

Kees Hokken, Janke Wassink, Mirjam van 

Ravenhorst, Erik-Jan Muts, Patty Bouwens, 

Vincent van Ginkel, Janet van Ginkel, 

Mirjam Singel, Ruud van Etten, Regina van 

Etten, Romeel Bhatti, Josien Olthuis, Lisan 

van Bolhuis, Bianca Hulshof, Gerard 

Hulshof, Jacqueline de Graaf, Ed 

Maternum, Jenneke Weijers, Loes Smits, 

Annemiek Singel, Roy Felix, Anneke 

Visser, Carel Voorhorst, Floriske van Geest  

Bedankjes 

Marjon Prins, Corine Kool, Marjolein 

Harmsen, Aart Pastoor, Frank Falkmann, Frank van Oomen, Barbara van Vliet, Kim Roelofs, Bianca 

Rouwenhorst, Andries Wiegers, Femke Wissels, Joost Gerritsen, Harold Barmentloo, Allan van Laar, 

Jeanine Jacobs, Daniel Brouwer, Marinus de Vos, Renco Hatenboer, Reinder Bonhof, Alfons Bronsink 
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Gevoel en verstand    door Rinus Groen 

Rond de jaarwisseling werd ik erg ziek. Met 40 graden koorts lag ik twee dagen hondsberoerd in bed. 

Omdat 1.4 miljoen Nederlanders griep hadden moest ik dat ook wel hebben. Als je dan weer monter 

voelt is natuurlijk de vraag wanneer ga ik weer trainen. De vuistregel was 1 dag griep 2 dagen niet 

lopen, dus na 4 dagen trok ik de schoenen weer aan.  

 

Dat ging dus voor geen meter en toen het na een week alleen maar slechter ging en ik zelfs haast 

dood van mijn fiets viel met 10 km/uur ging ik toch maar eens naar de huisarts. Uw batterij is leeg en 

die moet eerst weer opladen was zijn conclusie. Ik zag er goed uit, had geen rare geluiden in mijn 

longen en er was geen bacteriële infectie. En inderdaad na een weekje niets doen ging alles direct 

veel beter. Langzaam voerde ik de training weer op want ik had me voor de 10em van de Midwinter 

Marathon ingeschreven en aangezien ik daar sinds 1977 aan meedeed wilde ik dit niet missen. 

Het werd een ramp. Na 4km moest ik al wandelen en meer dood dan levend kwam ik in 1.29 binnen. 

Ook de maand erna bleef het enorm slecht gaan. Rustig trainen wilde wel, maar zodra ik een wedstrijd 

liep stierf ik duizend doden. 

Toch maar weer eens naar de huisarts. Mijn longinhoud was enorm, mijn bloeddruk, hartslag etc was 

geweldig ook in mijn bloed was niet raars te vinden. Wellicht moest ik ademhalingsoefeningen gaan 

doen met hulp van een fysio? Dat kon ik me niet voorstellen en wilde naar een SMA voor in een 

sportmedisch onderzoek. Voor meer info zie: http://www.smamiddennederland.nl/ 
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Je zou het sportmedische onderzoek het best kunnen omschrijven als een apk keuring van de sporter, 
waarbij ten eerste gekeken wordt of er onder de motorkap verborgen gebreken zijn die het hard 
rijden/sporten lastig kunnen of zouden kunnen maken, of aan de hand van lichte ongemakken die 
door de sporter gemeld worden de gebreken zijn op te sporen. Ook krijg je advies ten aanzien van de 
training door bepaling van de trainingsgesteldheid en trainingszones. Dit zorgt ervoor dat er met 
betere finetuning en hartslagmeting het trainingsprogramma afgestemd kan worden. Ten derde is er 
het advies ten aanzien van het scheppen van de juiste voorwaarden ten aanzien van het sporten en 
preventie van blessures en ziektes: versterken van de skeletspieren, ademhalingsspieren en 
verbeteren van de voeding. 

Bij de sportarts van het SMA in Amersfoort, Bernard te Boekhorst (kampioen 10.000m bij de masters 

in 31.38 in 2012) , kon ik vrijwel direct terecht en dat vond ik wel fijn zo vlak voor de vakantie naar 

Kos. En zo stapte ik behangen met allerlei apparatuur en een zuurstofmasker op de loopband. Het 

begon in 10 km/uur, een makkie zou je zeggen. Vrijwel direct kwam ik in de problemen. Ik donder hier 

dood van de band spookte door mijn hoofd. Een dag eerder had ik een 1000m wedstrijd in Heerde 

gelopen in 4.16, ook hier na 200m al enorme problemen, maar die waren niets in vergelijking met wat 

hier gebeurde. 

 

Gelukkig brak Bernard de test af. Aan de grafieken op de monitor kon hij zien dat er iets flink fout was 

en hij besloot spoedeisende hulp in het ziekenhuis te bellen op vermoeden van longembolie.  Dat was 

het begin van een enorme medische molen waar ik nu (gelukkig) in zit. Zonder de juiste diagnose van 

Bernard had na de reis ik in het vliegtuig naar Kos misschien een houten trainingspak kunnen laten 

opmeten.  

Moraal van dit verhaal, wanneer je zelf denkt dat je iets onder de leden hebt maar van het kastje naar 

de muur wordt gestuurd neem dan het heft in eigen handen. Bij het SMA worden je klachten zeer 

serieus genomen. Je grootste tegenstander is angst en als je door een gericht onderzoek zaken kunt 

uitsluiten geeft dat een onbetaalbaar goed gevoel. 

Je wilt niet weten hoe vaak ik heb gehoord, je wordt een dagje ouder en zelfs ben je niet te 

gemakkelijk voor je zelf? Dat Bernard meerdere malen heeft geïnformeerd hoe het gaat en ook op de 

talloze vragen die ik later had mij een helder antwoord heeft gegeven is fantastisch; toparts !!! 

Halverwege juni ga ik weer een test doen om te kijken hoe de vlag er nu bij staat. Wil je ook zo’n 

test? Het kost € 180,00 en veel zorgverzekeraars vergoeden er € 100,00 van.  

Check MA Midden  Nederland Softwareweg 7, 3821 BN Amersfoort 033-3030085 

www.SMAMiddenNederland.nl 

http://www.smamiddennederland.nl/
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Runnersworldloop 

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. 

Starttijden 

Parcours is volledig verhard en kilometeraanduiding 

18.00 uur 5km Prestatieloop 

19.00 uur 10km Prestatieloop 

19.00 uur 10km Wedstrijdloop 

Kosten 

5 km €7 10 km €12 

Voorinschrijving & Na-inschrijving 

Je kunt je tot 20 augustus 2015 alleen inschrijven via inschrijven.nl. Via automatische 

incasso wordt het inschrijfgeld van je rekeningnummer afgeschreven. Inschrijven op de 

wedstrijddag is NIET mogelijk. 

Prijzengeld verbetering parcoursrecord 

Bij het verbeteren van het parcoursrecord 10km wedstrijd ligt er een envelop met geld klaar. 

Heren Koen Raaymaekers 30.45. Dames Heleen Plaatzer  34.30. 

 

Locatie en kleedruimte 

De start en finish is op het terrein van Honkbalvereniging W.S.B. (Kaartenmakershoeve 108 te 

Apeldoorn). Zie routebeschrijving onderaan deze pagina. Douche- en kleedgelegenheid en EHBO 

aanwezig. 

Wil je helpen als vrijwilliger? 

Een hardloopevenement als de Runnersworldloop heeft veel vrijwilligers nodig en we komen er nog 

wat te kort, dus we hebben je hulp heel hard nodig! Je kunt je aanmelden 

via vrijwilligers@avveluwe.nl. Op zaterdag vanaf 17.30 tot 20.30 inzetbaar. 

https://inschrijven.nl/idealformulier?id=2015082219445&ag=j&tl=nl
mailto:vrijwilligers@avveluwe.nl
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Baantrimloop 2015 

Dat baanlopen minder populair is dan het lopen op de weg, bos of strand is bekend. Lopen op de 

baan is natuurlijk bij voorbaat confronterend, in de massa opgaan is er niet bij. Toch fijn dat onze club 

dit wel twee maal per jaar op het programma heeft staan waar AV-34 haar instuifwedstrijd zelfs 

helemaal heeft laten vervallen dit jaar. Waar hebben we in Apeldoorn een kunststofbaan voor vraag je 

je dan af. 

 

Eerst werd er gestart met een coopertest 
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Daarna de 1500m met een nogal raar verloop. Rachel ging met grote voorsprong op kop toen met het 

ingaan van de laatste ronden de bel ging begon zij te twijfelen. Was dit het teen dat ze er al was. Na 

een paar passen joggen begon iedereen te roepen doorgaan waarop ze weer versnelde. Maar dit 

deed haar tijd geen goed en teleurgesteld besloot ze even later ok de 5000m te lopen. Wellicht was 

het juichen voor de start niet verstandig. 

 

Bij een baanwedstrijd waar je ter plekke inschrijft is het altijd onduidelijk wanneer je precies moet 

lopen, zijn er series of niet? Jeremy Eilander en Jeroen Schmidt hadden al haast een uur 

warmgelopen toen bleek dat ze een half uur later moesten starten waardoor ze toch maar besloten 

mee te lopen in de eerste langzamere serie. 
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Dat bleek geen succes, maar levert wel een mooi plaatje op. Dennis van Lohuizen wordt gelapt maar 

als je bij de foto zegt dat hij al het kopwerk doet. 

 

En toen het hoogtepunt van de avond met de 2e serie van de 5000m met onze Linda Ooms en Ilse Pol 

aan de start. Ook Tonnie Stouten maakte een verdienstelijke rentree na zijn liesbreuk in de door Guus 

Beking gewonnen wedstrijd. 
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Mededelingen van de bestuurstafel 

Het jaar is al halverwege en AV Veluwe is volop in beweging.  

Het wedstrijd seizoen is volop bezig. 

Bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden, Erik Geerdes en Rene van Vliet zijn afgezwaaid en 

Peter van Neijhof is nieuw bestuurslid algemene zaken. De voorzitter is nog steeds niet gevonden. 

Ik kan mij niet voorstellen dat er niemand is die dit zou willen doen, dus…!! 

Ook een vrijwilligers coördinator AV Veluwe wordt nog gezocht. Annette Voets is gestopt en een verse 

kracht is welkom, wie o wie …!! 

Frank Vervoort (foto rechts) heeft de ledenadministratie 

overgekomen van Berrie de Wied (foto onder). 

Verder komt het jubileum eraan dus meld je aan. Plaats van 

handeling: CSV Apeldoorn. Om 15.30 uur de clinics, vanaf 

18.00 de barbecue tot 20.00, hierna na borrelen. 

Martin Helmink 

Secretaris AV Veluwe 

secretaris@avveluwe.nl 

 

 

 

mailto:secretaris@avveluwe.nl
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Twee keer 50 is ook 100.                                                  Ep Winterman 

Ooit vertelde ik een aantal van loopmaten tijdens een trainingsrondje in de 

jaren 80 van de vorige eeuw dat ik aan het einde van mijn hardloopcarriere 50 

marathons en een keer 100 km gelopen zou willen hebben. Gelukkig kan een 

mens niet in de toekomst kijken, anders zou ik wat voorzichtiger in mijn 

uitlatingen zijn geweest. Na een aantal marathons besloot ik in 1979 mij eens 

in te schrijven voor 50 kilometer. Peter Groen, de man die met zijn vrouw Fia 

vanuit een schuur in Nijbroek schoenen verkocht ( hardloopwinkels waren er 

nog niet) vertelde mij dat er op 24 juni in Bonn (BRD), naast een halve 

marathon ook een 50 km zou worden gelopen. Hij bood mij aan om samen met 

Gerrie en haar fiets mee te rijden in zijn bus naar Bonn. Destijds had wij zelf 

nog geen auto. 

De wedstrijd bleek al voor de tiende keer te worden georganiseerd door het 

verband van reservisten van de Bundeswehr. Het parcours zou gaan door o.a 

het natuurgebied Kottenforst. De start zou al om 7.30 uur zijn. In Duitsland zijn 

ze altijd vroeg. De tijd van de winnaar van de negende editie was 3 uur en 18 

minuten. Altijd handig om te weten. Zondags blijkt al vrij snel na de start het 

parcours niet echt makkelijk te zijn. 

Zeker niet voor Gerrie , die op haar normale damesfiets met drie versnellingen, over de bospaden en 

kleine houten bruggetjes zo dicht mogelijk wil volgen. Af en toe komen we wel door kleine dorpjes, 

maar daar zijn de wegen ook niet vlak. Een keer zelfs nadat ik wat gedronken heb uit een bidon, rolt 

deze over de weg verder naar beneden. Maar het kan nog erger. Aan het eind van een dorp gaat de 

weg rechtsaf. Ineens ontbreken parcoursaanduidingen. Weer terug dus. Geen mens te zien die ons 

zou kunnen helpen. Nog eens goed kijken. Waar de weg rechtsaf gaat, gaat  ook een bospad 

rechtdoor. 

Echter daar staat een hek voor. We kunnen dus niet verder. Nog eens terug het dorp in ,misschien 

een afslag gemist? Uiteindelijk besluiten we langs en over het hek te gaan. Even later blijkt dit dus de 

juiste beslissing. Er staan weer pijlen op de grond. Na een poosje komen we twee lopers achterop, 

waarvan er een roept dat ik op dat moment op de tweede 

plaats loop. Ze wensen me succes. Als we  veel later 

eindelijk bij de finish in de buurt komen, horen we uit de 

verte aan het eind van een lange weg de speaker. Heel 

enthousiast roept hij dat de eerste eraan komt. Na de 

finish hoor ik vrij snel dat de eerste( ?) verkeerd gelopen 

lijkt te zijn. Na enig overleg wil men mij niet als  winnaar 

erkennen. 

Als echter Peter Groen zegt dat in Nederland de eerste 

die over de finish komt altijd de winnaar is, gaat men 

overstag en mag ik de hoogste trede beklimmen. Een 

week later krijg ik twee wisselbekers met mijn naam erin 

gegraveerd thuisgestuurd, die ik na een jaar weer mag 

terug sturen. 

Een mooi medaille is het enige dat overblijft. Inmiddels 

ben ik deze onverklaarbaar kwijtgeraakt. 

Nog altijd blijft in de jaren 80 naast de marathons de 100 

km lokken. Zeker omdat ik als verzorger een paar keer 

met medelid Cees Oosterling mee ben gefietst. Na 
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deelname aan de Swiss Alpine over 67 km. In 1986 ben ik er zeker van  dat ik er dicht tegen aan zit. 

In 1987 besluit ik vast naar Winschoten te gaan voor de 50 km, een enkel rondje van de 100 km. Dit 

om nog eens te kijken hoe een vlakke 50 voelt na die van Bonn met de vele obstakels. Gerrie is er ook 

deze keer bij met  haar fiets voor de verzorging. Nico Brink van Runnersworld brengt ons weg naar 

Winschoten. ’s Morgens bij vertrek thuis vraagt Maurice wat ik denk als resultaat te halen. Mijn 

antwoord is winnen. Er blijken zich 17 deelnemers gemeld te hebben. Direct na de start vormt zich 

een  groep van 6 man die op 5 km doorkomt in 18 minuten. Deze groep valt al snel uit elkaar en ik 

kom met de Pool Wojciek op kop te lopen. Na 15 km voorbij Bellingwolde laat deze het ook al afweten 

en ik moet alleen verder. De harde wind is nu mijn tegenstander. 

Gerrie en Nico moeten hierdoor misschien nog harder werken dan ik. De wegen lijken nog langer te 

worden door het weidse Groningerland. Op 20 km bleek de voorsprong op nr.2, de Duitser Wenzel al 

vier minuten. Op de marathonafstand is de tussentijd nog 2.45. Het gaat dus goed maar dan op 5 voor 

het einde staat echt de man met de hamer. Ik heb het gevoel dat de benen van elastiek zijn en ik moet 

voor het eerst even wandelen De voorsprong is dan 6 minuten, maar het gevoel geeft aan dat die zo 

weg kunnen zijn. Als ik even later eindelijk de  brug zie over het kanaal komt de kracht weer terug en 

herken ik de afstand naar finish nog van het parcours van de 25 km. Het gevoel van tempo komt een 

beetje terug en ik weet dat ik opnieuw zal winnen. De laatste paar honderd meter komt een 

motoragent naast me. Een leuke ervaring. Op de finish is de voorsprong nog vier minuten op de 

nummer twee. In 1988 en 1989 moet ik geopereerd worden aan mijn linker achillespees. Het blijkt 

allemaal te veel geweest te zijn. Het niveau zal nooit meer terugkomen. De 100 km.moet ik vergeten. 

Maar 2 x 50 is ook honderd.  
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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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Etappe 1 – Irene Baatenburg de Jong 

 Ik mocht het spits afbijten bij de Pink Veluwe Chickies met de eerste etappe en had ondanks of 

dankzij de parcoursverkenning toch wel een beetje de zenuwen voor deze afstand want dat was 

alweer even geleden. 

Gelukkig is de route prachtig en werd bij de start alweer duidelijk hoe gezellig en gemoedelijk dit 

evenement is!  

Van tevoren verheugde ik mij al op de pannenkoek, maar toen ik het eerste deel van de etappe toch 

iets te hard van stapel ging was dat al snel verdwenen. Gelukkig is het tweede deel een stuk 

makkelijker en kon ik nog wat tijd goedmaken. Al met al zeer tevreden! En die pannenkoek smaakte 

de volgende dag ook heerlijk als ontbijt ;) 

Etappe 2 – Wendy Detert 

 

Even voor de start begon het te regenen waardoor de lopers al voor de start met een nat shirt rond 

liepen. Maar Wendy had hier geen last van en liep, ondanks dat het de langste en misschien ook wel 

zwaarste etappe was, een supersnelle tijd! 
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Etappe 3 – Ellen van Leeningen 

Vanaf de Groote Modderkolk in Loenen start de 3e etappe. Ellen gaat goed van start en komt na veel 

klimmetjes in een supermooie tijd over de finish. We hebben onze voorsprong op het andere dames 

estafette team weer wat weten te vergroten. 

Etappe 4 – Judith Volker 

Zondagochtend 10.01.30 ging mijn tijdloop van start. 
Ik was al mooi en op tijd en de zenuwen kwamen al snel opzetten. Eerst lekker inlopen samen met si-
mone en toen de paardentrailer in. De paardentrailer, wat een apart fenomeen! 
Je wordt echt weggedrild... 5,4,3,2,1 en daar ging ik! 
De eerste 3 km gingen heerlijk en ik liep lekker boven het schema wat ik wilde, ook zag ik de loopster 
voor mij steeds dichterbij komen. Dit was namelijk een mooi doel aangezien we goed aan elkaar ge-
waagd waren. Toen rond km 3... Simone achter mij.. ze haalde mij in. Ze riep nog: aanhaken!, alleen 
dat lukte helaas niet. Waarschijnlijk toch iets te voortvarend van start gegaan. Ik probeerde mijn tempo 
weer te herpakken. Dit lukte aardig en de loopster voor mij bleef op dezelfde afstand, dus ik liep in ie-
der geval niet achter op haar. 
Uiteindelijk bij de 8 km nog een klein eindsprintje en ik kwam op een mooie tijd uit van 50.27 
(9.99km/u) Erg blij mee! 
Het was een zware maar leuke etappe om te doen! 
 
Al met al een leuk evenement om zo met zijn allen te mogen ervaren. 

Etappe 5 – Lia van der Meulen / Manda Alosery 

Na 4 etappes van aanmoedigen en voor iedereen klaar staan zou Lia vandaag zelf lopen. Ze had hier 
hard voor getraind en ze had er erg veel zin in. Helaas gooide een flinke hoofdpijn roet in het eten. Na 
lang dubben heeft ze besloten om toch niet te gaan lopen. Slimme keus, Lia! Gezondheid gaat voor! 
Omdat we toch wel erg graag die medaille wilde hebben moesten we snel een invaller regelen en die 
vonden we, Manda hielp ons uit de brand! Snel het Pink Veluwe Chickies startnummer opspelden bij 
Manda en een extra chip in de schoen doen en 1 minuut voor de start stond ze klaar in het startvak. 
Manda gaf aan dat ze niet zo snel liep maar ze kwam eerder dan wij verwachten over de finish. Super 
goed gedaan Manda. Nogmaals bedankt!  

 

Etappe 6 – Rimke Musch 



29 
 

En dan eindelijk is het maandag. De dag waarop etappe 6 van start gaat.  

Na het hele weekend kijken, aanmoedigen en voor parcourswacht te hebben gespeeld mag ik nu 

eindelijk zelf lopen. Ik heb er erg veel zin in maar ben, zoals bij elke wedstrijd, weer erg zenuwachtig. 

Veel meer dan een schaaltje yoghurt met cruesli gaat er niet in. Nu maar hopen dat dit genoeg is om 

de etappe te volbrengen. Voor de zekerheid neem ik wat mueslirepen mee voor onderweg want er 

staat me een lange, zware en heuvelachtige etappe te wachten.  De start is in Vaassen bij kasteel 

Cannenburgh. Hier kom ik Lia tegen, ze helpt me met het opspelden van mijn startnummer. Klaar voor 

een korte warming up en daarna gaan we van start. Na het startschot zijn de zenuwen gelijk 

verdwenen. Na een paar kilometer lopen komt Lia naast me fietsen en ze vertelt me dat de weg 

omhoog loopt. Ahhh, daarom gaat het dus zo moeizaam. Bij de eerste waterpost kom ik mijn 

teamgenootjes tegen en zij moedigen me goed aan, hierdoor krijg ik een boost en kom ik eindelijk in 

een lekker ritme. Vanaf kilometer twaalf durf ik te versnellen en daarna gaat het eigenlijk best wel 

lekker. Ik geniet van alle aanmoedigingen van iedereen die ik, in de korte periode dat ik lid ben van AV 

Veluwe, heb leren kennen. Het einde is bijna in zicht, de speaker zie ik al staan en hij haalt iedereen 

enthousiast binnen. Ik probeer nog een eindsprintje in te zetten maar dat lukt niet helemaal meer.  En 

daar is dan de finishboog. Mijn vader hangt mijn medaille om en daarna komen Lia, Wendy, Ellen, 

Judith en Irene naar me toe met het nieuws dat we het eerste estafette damesteam zijn geworden! 

Wauw, wat gaaf! Dat had ik niet meer verwacht! Moe maar voldaan gaan we naar de prijsuitreiking 

waar we een heeeerlijk krentenbrood krijgen.  Nu lekker naar huis, douchen, op de bank hangen en 

met een plakje krentenbrood nagenieten van een heel erg mooi evenement!  

 

Onze eindtijden: 

Etappe 1 17,1 km - 1:38:36 

Etappe 2 20,4 km - 1:37:42 

Etappe 3 14,6 km - 1:14:50 

Etappe 4 8,40 km - 50:27 

Etappe 5 19,1 km - 1:51:38 

Etappe 6 20,3 km  - 1:56:05
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