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Clubblad van Atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn

Van de voorzitter

Erik Wiersma

De vakanties zijn helaas weer voorbij en het ‘normale’ leven wordt weer hervat. Toch zijn deze
vakanties, naast het het heerlijke genieten ook vaak het moment voor bezinning. Voor mij was dat
vorig jaar met het een prachtig uitzicht op door ons zo geliefde Gardameer dat ik besloot om serieus
wat aan sport te gaan doen. Twee maand later schreef ik me in voor de 8 van Apeldoorn en inmiddels
ben ik eind augustus gestart in de trainingsgroep van Tinus voor de Zeven heuvelen loop, de 15 km.
Super dat het mogelijk is om voor een specifiek doel te gaan trainen met allemaal gelijkgestemden.
Dat is denk ik van de mooie zaken die onze vereniging die te bieden heeft. Je kunt vrijwel elke avond
wel met een groep van je niveau mee om je verder te ontwikkelen of te onderhouden. Daarnaast ook
het trainen voor een specifiek doel is natuurlijk erg mooi, naast de Zeven heuvelen loop, is dat in ieder
geval ook de 10 EM voor de Midwinter. Wellicht heeft de TCG nog meer verrassingen voor ons in
petto.
Ik gebruik zelf de komende periode om verder kennis te maken met de vereniging. Ik heb bij de
Runnersworldloop gezien hoeveel vrijwilligers er nodig zijn om een dergelijke wedstrijd in goede
banen te leiden. Ik was diep onder de indruk van de hoeveelheid werk die het met zich meebracht. Ik
was nog meer onder de indruk met welk een enorme ervaring en souplesse dit ging.
Door al dit soort zaken voel ik me zo
thuis en welkom bij AV Veluwe.
Komende periode nog een paar mooie
wedstrijden op het programma, natuurlijk
de clubkampioenschappen begin
oktober maar ook nog de herfstloop en
de Randerode cross. Ik hoop velen van
jullie daar te zien en anders wel tijdens
de trainingen. Op woensdagavond train
ik nu met de “Run to Start” Zeven
heuvelen loop training en op
zaterdagochtend ben ik ook vrijwel altijd
van de partij.
Veel lees plezier met deze nieuwe Spurt
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Het gaat om de beleving

Rinus Groen

Als loper wilde ik altijd eerste worden en dan ook nog het liefst in een scherpe tijd. Wilde, want mijn
lichaam staat dat niet meer toe na zoveel jaren trouwe dienst. Toch valt de aard van het beestje niet te
veranderen en blijf ik meedoen als slotloper bij baanwedstrijden. In Wageningen liep ik samen met
een dame laatste en knokten we op de laatste 200m een mooie strijd. Ik had er eigenlijk net zo veel
plezier in als destijds toen het vooraan gebeurde. De beleving telt.

Ook het maken van de Spurt is iets dat ik elk kwartaal weer met veel plezier doe en de uitdaging blijft
om steeds weer iets nieuws te verzinnen. Mijn abonnement op de Runners World heb ik destijds
opgezegd omdat vrijwel elke kaft kopte dat er nu echt een schema was dat al mijn voorgaande
overbodig maakte. Steeds maar meer van hetzelfde, maand in maand uit.
Soms trek ik de stoute schoenen aan en vraag ik gewoon mensen die iets bijzonders doen of gedaan
hebben een stukje te schrijven. Deze keer dus Hans van Dijk en Ron van Weegen. Een schrijversduo
die op loop- maar ook fietsgebied het menselijke lichaam van de sporter en de invloed van allerlei
zaken als voeding, training en omstandigheden in boekvorm gieten.,
Uiteraard staat het u als lezer vrij om dat ook te doen. Vanwege de digitalisering is de Spurt nooit te
groot en is er ook qua lay-out en extra’s veel mogelijk. Censuur doen we niet aan zolang het geen
hele afstotelijke dingen zijn zoals een naaktfoto van mij.
De najaar marathons staan allemaal voor de deur dus de volgende Spurt zal veel dikker zijn dan deze
die de zomervakantie bestrijkt.
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Beste aankomende sponsor
Hopelijk wil je mij sponseren. Eigenlijk is het best makkelijk: Je verkoopt je auto, brengt de lege
flessen naar de supermarkt, je kan ook een krantenwijk nemen of je spaarpot legen. En anders heb je
misschien nog wel wat vakantiegeld over. Als het maar legale acties zijn dan is alles legitiem.
Dat geld stort je naar het rekening nummer wat op de flyer staat. En ik zorg dat het wordt gebruik om
zwerfjongeren financieel te ondersteunen. Daarvoor doe ik 12 September de halve triatlon in Almere.
Kortom we hebben het over een win/win situatie. Jij hebt een goed doel kunnen sponseren, ik kan
lekker sporten, en de zwerfjongeren kunnen weer een nieuwe start maken.

PS dit is allemaal op vrijwillige basis, dat houd in dat niemand mij heeft gedwongen. Het houd ook in
dat je niet verplicht bent om honderden of zelf duizenden euro’s te sponseren. Het is geen probleem
als het iets minder is, even goede vrienden.

Wat in ieder geval vast staat is dat ik 12-9-2015 in Almere 1,9 km ga zwemmen, 90 km ga fietsen en
21,1 km ga hardlopen voor mijn doelgroep.
En dat ik er alles aan doe wat in mijn vermogen lig om over de finish te komen.
Groetjes
Marco Betman
Outreachend hulpverlener
Asselsestraat 65
Apeldoorn
Stimenz

Stort gul en onbeheerst op rekening
NL38 INGB 0006 5550 81
O.V.V sponsor project zwerfjongeren
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Inspanningstest SMA Amersfoort
Om drie verschillende redenen gingen Jan Hollak, Ronald de Bruin en ik naar Bernhard te Boekhorst
voor een inspanningstest. Bij het Sport Medisch Adviescentrum in Amersfoort. Jan wilde al lang eens
een goede check up, Ronald was geschrokken van de plotselinge dood van Ap Overkamp, een
fanatieke clubgenoot van Hanzesport en zelf voor een herkeuring. Bij de eerste keuring stond ik na
enkele minuten weer naast de band omdat ik embolie had. Daardoor vond Bernard dat de € 180,00
die de keuring kost een beetje overdreven en mocht ik voor de helft van het geld terug komen. Zelf
had ik het gevoel dat mijn leven gered was dus was geen prijs te hoog, maar dat terzijde.

Na de algemene zaken als lengte, gewicht, huidplooimeting etc. begint het serieuzere werk; de
inspanningstest. De inspanning maximaal test kun je op 2 manieren doen op de fietst of op de
loopband. Wij gingen alle drie voor de loopband.
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Eerst wordt je behangen met een rugzak met allerlei meetapparatuur, waarna er op je lichaam diverse
electroden worden vastgemaakt om zowel de kamers als de boezems van je hart separaat te kunnen
meten. Dan krijg je een masker op waar Hannibal lector jaloers op zou zijn. Daar wordt dan een slang
aan vastgemaakt zodat nauwkeuring kan worden gemeten wat je zuurstofgebruik is bij diverse
inspanningsfases.

Dan begint de pret. Met 10 km/uur gaat de band langzaam draaien en verschijnen de eerste
resultaten op de monitors van Bernhard. Omdat er ook ervaringscijfers zijn kan Bernhard zien of alles
wel jofel gaat zodat kneuzen zoals ik direct door de mand vallen met hun longembolie (gelukkig maar).
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Na enige tijd gaat de snelheid iets omhoog in onderling overleg. Dat herhaalt zich tot je denk dat je
niet harder kunt. Op de monitor was dan ook al een bepaalde afvlakking van de stijgingscurve van de
hartslag te zien.

Uiteraard was het bij mij weer prijs. Bij 14 km per uur voelde ik dat het erg zwaar ging en wilde ik
stoppen. De avond er voor had ik 5000m in 21.45 gelopen en was dus al moe voor de test begon.
Normaliter mag je de dag er voor niet veel doen en de dag zelf niet sporten. Maar ja, de wedstrijden
hebben hun vaste dagen dus nood breekt wet. Op de grafiek wees Bernhard aan waar het fout ging;
mijn rechter kamer begon bij een bepaalde inspanning extra slagen te maken. Een aandoening die
VES heet.
Voor wie er meer over wil weten lees http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/114177-ves-extraoverslagen-in-de-hartkamer.html
Na afloop kregen we advies over in welke hartslagzones we moesten trainen en hoe vaak. Veel
verzekeraars vergoeden 1 maal in de 2 jaar € 100 voor een SMA keuring. Als je denkt iets onder de
leden te hebben zeer aan te raden. Geen grotere vijand dan angst.
Meer over het SMA http://www.smamiddennederland.nl/
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De ruwe diamant
Rachel de Weerd loopt al de nodige jaren bij AV Veluwe en als je haar op uitslagen.nl volgt zal je zien
dat ze erg grillig presteerde.

22-02-2015 Rondje Bussloo, Bussloo
V15, 15 KILOMETER
Plts Naam
2 Rachel de Weerd

GJ Woonplaats/Vereniging Bruto
Netto
Snelheid Tempo
1941 Apeldoorn
1:09:18 1:09:03 13,03 km/u 4:36 min/km

13-04-2014 Nomen race, Beekbergen
VROUW, 10 KILOMETER
Plts Naam
GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Rachel de Weerd
1974 Veluwe
48:30

Snelheid Tempo
12,37 km/u 4:51 min/km

02-02-2014 Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon,
Apeldoorn
VROUW, MINIMARATHON
Plts Naam
GJ Woonplaats/Vereniging Bruto
Netto
Snelheid Tempo
76 Rachel de Weerd
1974 Apeldoorn
1:31:44 1:28:29 12,54 km/u 4:46 min/km

21-02-2010 Midwintermarathon, Apeldoorn
VACHT, ACHT VAN APELD
Plts Naam
GJ Woonplaats/Vereniging Bruto
Netto
Snelheid Tempo
41 Rachel de Weerd
1974 Veluwe
41:05
40:52 11,74 km/u 5:06 min/km
Toen ze in maart dit jaar naar mij toe kwam met het plan om in Rotterdam mee te lopen op de hele
marathon liep ik niet over van enthousiasme maar aangezien ze al ingeschreven had moesten we
maar roeien met de riemen die we hadden. Wanneer je slechts 37 kilo weegt heb je natuurlijk enig
voordeel qua energieverbruik. De afspraak was dit doen en dan echt gaan trainen. De resultaten
mogen er zijn en het eind is nog lang niet in zicht.

18-07-2015 Veluwesebron Run, Emst
V40, 12 KILOMETER
Plts Naam
1 Rachel de Weerd

GJ Woonplaats/Vereniging Bruto
Netto
Snelheid Tempo
1974 Apeldoorn
50:08
50:01 14,39 km/u 4:10 min/km

16-06-2015 Coopertest - 1000m-2000m-5000m, Epe
VROUW, 5000M
Plts Naam
4 Rachel de Weerd

GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1974 Apeldoorn
20:04

Snelheid Tempo
14,95 km/u 4:00 min/km

12-04-2015 NN Marathon Rotterdam, Rotterdam
V40, MARATHON
Plts Naam
13 Rachel de Weerd

GJ Woonplaats/Vereniging Bruto
Netto
Snelheid Tempo
1974 Veluwe
3:18:56 3:16:34 12,87 km/u 4:39 min/km
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Een 1500m in Wageningen onlangs in 5.18 belooft veel moois.

Desondanks blijft Rachel voorlopig een echte trimmer. Toen ik haar vroeg volle bak mee te gaan bij
een wedstrijd in Zwolle zei ze; nee dat kan ik niet want dan kom ik binnen als een kikker. Waarbij ze
doelde op onderstaand plaatje. Na Wageningen zei ze de volgende keer ga ik binnenkomen als een
kikker want ik kan wel onder de 5 minuten. Volgend jaar NK indoor masters V40 800m,1500m en
3000m op het podium? Wordt vervolgd.
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Woensdag 7 oktober 2015 Coopertest – Baanloop – Clubkampioenschap
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, zo hoef je niet te denken.
De Coopertest en Baanloop, echt iedereen die kan lopen, kan meedoen. Sterker nog dit wordt
aangemoedigd, want de ervaring leert dat hoe meer lopers meedoen, hoe gezelliger zo'n
baanwedstrijdje wordt.
Het Clubkampioenschap is voor alle lopers van AV Veluwe. Doe jezelf en ons een plezier en meld je
aan, zodat we tijdig de serie-indeling kunnen maken. Iedereen jong of oud mag en kan meedoen. Je
maakt zelfs kans om kampioen te worden, want natuurlijk worden de eindtijden op basis van je leeftijd
omgerekend met de correctiefactor, de Sterkenfactor. Vanaf ongeveer 22.00 uur is de bijbehorende
prijsuitreiking in de kantine van CSV Apeldoorn. Ook als je niet meedoet aan het clubkampioenschap
kun je aanschuiven voor een drankje.
Aanmelden en serie-indeling Clubkampioenschap
Iedereen kan zich gratis aanmelden bij Gaby Faulhaber en Joyce Hendriks door het aanmeldformulier
in te sturen. Ook is na-inschrijving op de dag zelf mogelijk, maar wij zien liever dat jullie je online
aanmelden.
Starttijden
19.00 uur Coopertest
vanaf 19.30 uur 3000 meter (meerdere series)
20.00 uur Clubkampioenschap 5000 meter

Locatie en kleedruimte
Atletiekbaan Orderbos Apeldoorn. Douche- en kleedgelegenheid en EHBO aanwezig.
Meer informatie?
Wil je mailen met de organisatie?
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te
bekijken.%20">wedstrijdsecretariaatavveluwe@outlook.com
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Erik Wiersma nieuwe voorzitter AV Veluwe
Mijn naam is Erik Wiersma, 46 jaar en getrouwd met
Dineke, samen met hebben we twee kinderen een dochter
van 16 en een zoon van 12. We wonen de wijk Woudhuis.
Ik ben werkzaam in de ICT en kom oorspronkelijk uit
Hattem maar woon al zo'n 25 jaar in Apeldoorn.
Hoe is het hardlopen zo begonnen...
Het plan om te gaan hardlopen kreeg echt vorm tijdens de
zomervakantie van 2014, al genietend van al het heerlijks
dat Italië te bieden heeft besloot ik dat er fors meer aan
sport gedaan moest gaan worden. Ik besloot te gaan
hardlopen en op advies van een aantal vrienden besloot ik mij voor een wedstrijd in te schrijven zodat
ik een stevige stok achter de deur had om te gaan trainen. Die wedstrijd werd de "de 8 van Apeldoorn"
tijdens de Midwintermarathon. Al snel zag ik een bericht staan dat AV Veluwe met een groep ging
starten om hier naar toe te trainen. Van het een kwam het ander en voor ik wist liep ik 3 keer in de
week. Wat een ervaring, leuk en ook gezellig om te doen onder de leiding van Marjan en Tinus. Met
groep hebben we toe getraind naar de "8" en dit ook gehaald.
Ik was definitief besmet met het virus en besloot door te gaan, samen met een groot deel van de
trainingsgroep. Ondanks dat een Achillespeesblessure tijdelijk wat roet in het eten gooide, vermaak ik
me op het ogenblik weer prima met drie keer in de week lekker lopen. Gemoedelijk, goed
georganiseerd, relaxt, goede trainers, gezellige mensen, geen poeha,
Dat zijn voor mij de sleutelwoorden voor AV Veluwe. Bij dit soort kernwaarden voel ik me heel erg
thuis. Ik kan dan ook niet anders zeggen dat ik het erg naar mijn zin heb bij AV Veluwe en me
helemaal op mijn plek voel. Ik voel me ook betrokken bij de club en bezocht de algemene
ledenvergadering. Ook hier weer de gemoedelijkheid gecombineerd met een goede organisatie. Dit
was de plek waar ik voor het eerst hoorde dat er een voorzitter gezocht werd. Nog geen moment
verder over nagedacht. Totdat ik eind Juni zag dat deze rol nog steeds niet vervuld was. Iemand zal
het toch op zich moeten nemen dacht ik en heb gemaild. Pper omgaande kreeg ik een mailtje terug,
met de bevestiging en als ik interesse had, het een goed idee zou zijn om eens verder met het bestuur
kennis te maken.
Zo gezegd zo gedaan, op een heel prettige manier kennis gemaakt en gehoord wat de taken van de
voorzitter zijn. Dat klonk allemaal leuk om te doen. Ik besloot echter voor ik ja zou zeggen nog wel
even een bak koffie met René van Vliet te gaan drinken, hij is immers tien jaar voorzitter geweest.
René heeft mij op een prettige, gedetailleerde wijze verteld over het voorzitterschap. Na dit prettige
gesprek was het voor mij wel duidelijk. Het lijkt mij leuk om de rol op me te nemen.
Voor de periode tot aan de Algemene ledenvergadering in Maart zal dat een ad interim rol zijn. Direct
na de vakantieperiode ga ik verder kennis maken met de commissies binnen AV Veluwe zodat we
elkaar allemaal wat beter leren kennen.
Mocht je me willen spreken, ik train op woensdagavond op de baan en op zaterdagochtend in het Bos
in de groep van Marjan of Luc. Je kan uiteraard ook een mailtje sturen als je dat fijn vindt
naar voorzitter@avveluwe.nl.
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Ledenmutaties
Nieuwe leden
Ilse de Wied, Nick Palapessy, Hendrika Keijzer, Mirjam Singel, Bert Nijmeijer, Martin Blom, Marry
Dekker, Geert Dekker, Marga Strunk- Bulthuis, Helene Lelifeld, Sandra van den Broek, Diantha
Jansen, Janke Wassink, Diana van Ommeren, Gerda Beeuwkes, Ans Musters- van Gurp, Trudy
Mooiweer, Annemiek Singel, Nanna van den Esschert, Josien Olthuis, Jeroen van Beek, Hendrik Jan
van Ommeren, Tineke van Ommeren- de Ruiter, Dineke Kremer, Eliza Bonder, Henk Kager, Claire
van den Hurk, Wilco van de Pol
Bedankjes
Romy van Etten, Henk Salomons, Theo Hafkamp, Ruud van der Meide, Melissa Jansen, Ype Dijkstra,
Ivana Winterman, Esmaij Vos, Hans Wegman, Sandra Hurenkamp, Marianne Wijnhoud, Nadia van
Dijk, Fred Hendriks, Yvonne Berkhof-Huiskamp, Maurice Peters, Charlotte van Ommeren, Linda
Siebeling, Klaske Hiddens, Helma van Ede, Roelof van Elst, Margot Winkel, Esmaralda van Gortel,
Vivian Norder, Rigina Sikkema, Anja Vosselman, Anne van de Burgt, Christa Timmermans, Renate
Mulder, David van Mourik, Regina van Mourik, Daphne Tabak, Anne-Geert Bonder, Renate Mossel,
Ria Bos, Rianne van Grieken, Gosia van Zadelhoff, John Mulder, Gunaj Ali-Zade, Kirsten Schimmel,
Jorn von Berg, Mirella Bronkhorst, Peter Oosterhaven, Han Reinders, Michelle de Haan, Agnes
Schimmelpennink, Ben Schimmelpennink, Floortje Heij

Henk Kager (1923) is het oudste lid van onze vereniging en is erelid. Op de foto loopt hij in 1980 de
KCVO loop in Vaassen. Enkele jaren geleden klapte een hekje in een supermarkt vroegtijdig dicht en
raakte zijn buik. Later bleek hij flink inwendig letsel te hebben en het lopen was definitief voorbij. Henk
heeft zich zijn hele loopleven ingezet voor de club waar hij maar kon. Ook las hij alle kranten van A tot
Z en als hij iets las waarvan hij wist dat het je interesseerde knipte jij het uit en kreeg je eens in de
paar weken opeens een envelop met allerlei knipsel.
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Zondag 1 november 2015 - Randerodecross
In de maand november is het elk jaar weer afwachten hoe het met het weer is gesteld. Hoe dan ook
staan er elk jaar weer vele regionale lopers aan de start voor de modderigste loop van Apeldoorn.
Wees niet bang, want de zon schijnt ook vaak genoeg! De parcoursbouwers lopen standaard in
de week ervoor meerdere malen over het parcours om op zondag niet voor onverwachte
verrassingen te staan. Het grote blad wordt van de paden weggeharkt en de onzichtbare
boomwortels worden met wat lint en witsel weer zichtbaar gemaakt voor alle zondagslopers.
Veel strijd en snelle tijden voorin. Achterin vooral blije gezichten en trotse familieleden.
Starttijden
11.00 3.2km (1 ronde)
11.00 6.4km (2 rondes)
11.00 9.6km (3 rondes)
11.00 16km (5 rondes)
Kosten
3,2km € 7 6,4km, 9,6km en 16,1km € 8 Na afloop voor iedere deelnemer een kop eigengemaakte
snert.
Inschrijven
Inschrijven is alleen op de wedstrijddag mogelijk. Inschrijven kan vanaf 10.00. Geen pinmogelijkheid,
dus neem voldoende contanten mee.
Locatie
De start en finish is bij Zr. Meijboomlaan onder het viaduct te Apeldoorn. Zie routebeschrijving
onderaan deze pagina. Geen douche en kleedgelegenheid aanwezig. EHBO wel aanwezig.
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De nieuwe Veluwe shirts worden inmiddels uitgereikt. Hierbij een aantal foto's met oa het jongste en

oudste AV Veluwe lid.
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Na een mooie rondreis door Botswana kwamen we op donderdagavond 25 juni aan in Victoria Falls in
Zimbabwe voor de laatste drie dagen van onze vakantie. Op weg naar onze lodge zagen we een
aankondiging van de Victoria Falls International Marathon. Altijd interessant dacht ik,maar jammer
genoeg konden we zo snel geen datum zien op de poster, daarom verder maar weer snel vergeten.
De volgende morgen al weer vroeg op pad in een minibusje om te gaan raften op de "Mighty Zambezi
River". Tijdens deze rit kwam bij toeval de marathon ter sprake, een Duitse en Nederlandse vrouw
hadden het erover dat ze zouden meedoen. Zo kwamen we erachter dat de marathon dat weekend op
zondag zou zijn en dat er naast de hele marathon ook een halve op het programma stond.
"Dat is jammer", zei ik, "dan vliegen we helaas terug naar huis".
"Hoe laat dan?" werd me gevraagd.
"Elf uur 's morgens worden we opgehaald".
"De start is vroeg, rond zeven uur, en inschrijven kan nog tot en met zaterdag" werd me verteld en ze
zeiden waar ik terecht kon voor meer informatie.
Aangezien ik het leuk vind op onbekende plekken te kunnen trainen, neem ik altijd een loopsetje
en -schoenen mee als ik op reis ga. Voor mij was dit, ondanks het gebrek aan voorbereiding, een
buitenkansje en daarom was de beslissing om mee te doen aan de halve marathon snel genomen. Na
terugkeer van het raften zo snel mogelijk naar het hotel gegaan, waar de organisatie zat, om details
van het parcours te bekijken en me in te schrijven.

Zondagmorgen vroeg op, de omstandigheden zagen er goed uit. De eigenares van de lodge had
ervoor gezorgd dat er ontbijt was en had aangeboden ons naar de start te brengen en bij de finish
weer op te halen.
Het startvak bestond uit een mix van locale lopers en deelnemers uit omringde landen aangevuld met
'toeristische deelnemers', voornamelijk uit Europa en Zuid Afrika. Alles was prima georganiseerd,
maar gelijk werd al duidelijk dat dit geen gewone halve marathon zou worden. Bij de start was er wat
aarzeling en enige minuten oponthoud, omdat er vlak voor dat het startschot viel, eerst nog twee
olifanten het parcours overstaken.
Na de start gingen we richting de grensovergang tussen Zimbabwe en Zambia over de brug die de
kloof, waardoor de benedenloop van de Zambezirivier zich een weg baant, overbrugt. Een prachtig
begin, aan de ene kant is er zicht op de kloof en aan de andere kant is een deel van de Victoria
watervallen te zien. Na een zeer kort bezoekje op Zambiaans grondgebied via dezelfde weg terug,
waarbij de spray van de watervallen voor verkoeling zorgde. Het parcours volgt vervolgens
stroomopwaarts de Zambezi langs luxe safari lodges dieper het nationale park in.
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Na een kilometer of acht lijkt er lichte paniek te ontstaan bij de lopers voor me, sommigen zetten een
sprint in en anderen rennen in volle draf terug...ELEFANT, ELEFANT... en voor ik het weet passeer ik
een olifant die in het struikgewas vlak langs het parcours stennis loopt te maken. Het is duidelijk dat
hij niet echt gecharmeerd is van al die hardlopers die voor zijn neus langslopen. Onder invloed van de
adrenaline ben ook ik ongemerkt harder gaan lopen en is het als een film aan me voorbij gegaan.

Ik was rustig gestart en had gehoopt tegen het einde wat te kunnen versnellen, maar rond de helft
leidt het parcours dieper het nationale park in en wordt het terrein meer en meer geaccidenteerd. De
temperatuur begint op te lopen en op de weg terug richting het stadje heb ik het gevoel alleen nog
maar heuvel op te gaan. Als ik, met nog zo'n vier kilometer te gaan, iemand achter me hoor zeggen
"one hill to go" begint de moed me aardig in de schoenen te zakken. Door het gebrek aan training en
kilometers wegen de laatste loodjes me zwaar, maar het eind is in zicht en aangemoedigd door de
toeschouwers finish ik in 1:32:49. Met als laatste verrassing i.p.v. de gebruikelijke sportdrank, een
heerlijk verfrissend waterijsje als beloning. Al met al een prachtige afsluiting van onze vakantie.
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Runners World Loop 2015
Als iets als een rode draad door alle
voorgaande edities loopt en dus ook
deze dan is het de temperatuur.
Vrijwel altijd tropisch. Als je dan ook
no net de vakantie er op het zitten
met wat minder trainen dan kun je je
lol op.
Hier enkele sfeerbeelden van dit
jaar.

Op de voorpagina de koplopers halverwege hun 10km.
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Het Geheim van Hardlopen en Het Geheim van Wielrennen
Rinus Groen vroeg ons om eens wat achtergronden op te schrijven over hoe wij er toe gekomen zijn
om het boek Het Geheim van Hardlopen en inmiddels een tweede boek Het Geheim van Wielrennen
te schrijven. We doen dat graag en maken tevens van de gelegenheid gebruik om een leuke
vergelijking te presenteren tussen hardlopen en wielrennen, namelijk hoe snel kun je lopend en
fietsend de Alpe d’Huez beklimmen?
Achtergronden Hans en Ron
Wij zijn beiden Delftse ingenieurs (Civiele Techniek) en hebben samen vele jaren samen bij het
ingenieursbureau DHV (tegenwoordig RHDHV) in Amersfoort gewerkt aan het ontwerpen van
drinkwatersystemen, zowel in Nederland als in het (verre) buitenland. Hans werd in 1990 tevens
benoemd tot hoogleraar in de drinkwatervoorziening aan de TU Delft. We zijn allebei al meer dan 30
jaar verslingerd aan hardlopen en lopen op zondagochtend altijd samen een mooie, lange ronde de
schitterende natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Bij zijn pensionering in 2011 is Hans zich nog eens
helemaal gaan uitleven op zijn passie hardlopen. Hij verzamelde stapels literatuur en ging weer
serieuzer trainen. Hij bedacht ook dat afvallen zou moeten helpen en zette zich op dieet. Het resultaat
was dat zijn prestaties stukken vooruit gingen. Op onze zondagochtend trainingen filosofeerden we
voluit over deze zaken met als gevolg dat Ron ook al onze theorieën op zichzelf ging uittesten. In
inderdaad, ook hij werd steeds beter; hij loopt inmiddels zelfs weer net zo snel als 25 jaar geleden!
Eind 2012 waren we heel tevreden over onze resultaten en besloten we er een boek over te schrijven
om onze ervaringen te delen met anderen. We kwamen al heel snel tot een natuurlijk taakverdeling:
Hans schreef het leeuwendeel van de tekst en Ron zorgde voor de layout, de foto’s en de zakelijke
aspecten. Het boek kwam eind 2013 op de markt en bleek meteen al heel goed te worden ontvangen
in de hardloopwereld. Zo goed zelfs dat begin 2014 al de 2e druk moest worden uitgebracht.
Het Geheim van Wielrennen
Het initiatief tot Het Geheim van
Wielrennen werd genomen door
sportarts en triatleet Guido
Vroemen. In november 2014
vroeg hij ons of we geen zin
hadden om met zijn drieën een
soortgelijk boek te gaan maken
over wielrennen. Na een avondje
brainstormen zagen we de
potentie van dit idee en het nut
van het delen van elkaars
inzichten in de sportfysiologie en
de modellering van
sportprestaties. Vrijwel meteen
kwam een dagelijkse stroom
mails op gang, met talloze ideeën,
voorstellen en suggesties over en weer. Al heel snel zagen we ook elkaars meerwaarde en ontstond
een natuurlijke taakverdeling. Guido bracht zijn kennis als sportarts en als wielrenner in en leverde
veel wetenschappelijke literatuur, praktijkgegevens en -ervaring. Hans bestudeerde de literatuur,
bedacht de modellen, analyseerde alle invloedsfactoren en schreef het leeuwendeel van de tekst. Ron
zorgde weer voor de foto’s, de productie en de zakelijke aspecten.
Het Geheim van Wielrennen kon op 1 juli 2015 bij de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht
worden gelanceerd en blijkt ook meteen een bestseller die in een behoefte voorziet. Wij zijn zelf ook
heel enthousiast over de parallellen tussen hardlopen en wielrennen. In beide gevallen gebruik je
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immers je ‘menselijke motor’, met name je cardiovasculaire systeem, dat in belangrijke mate je
prestaties bepaalt. We begrijpen nu nog beter hoe het menselijke lichaam functioneert en hoe we
onze prestaties bij duursporten kunnen optimaliseren.
Hoe snel kun je lopen en fietsen op de klim naar de Alpe d’Huez?
Naar aanleiding van de lancering van Het Geheim van Wielrennen tijdens de Tour de France, hebben
we diverse stukjes geschreven over de prestaties van Chris Froome en de andere toppers tijdens de
klim naar de Alpe d’Huez. Froome beklom de mythische berg in 40:48 en bleef daarmee ruim boven
de toptijden uit het (EPO)verleden. We berekenden dat Froome tijdens de klim een vermogen trapte
dat overeen kwam met een ADV (Anaeroob Drempel Vermogen) van 6,0 Watt/kg, ruim onder de
grenswaarde van 6,4 Watt/kg die het maximale (‘schone’) menselijk prestatievermogen weergeeft.
Voor wielrenners is de ADV dé bepalende waarde voor het persoonlijk prestatievermogen, zoals dat
bij hardlopers de VO2 max is.
Nu zijn wij natuurlijk hardlopers, dus vonden we het leuk om ook eens te berekenen hoe lang wij er
hardlopend over zouden doen om de Alpe d’Huez te beklimmen. Wat is eigenlijk het verschil in
snelheid tussen fietsen en hardlopen? We zochten het uit en presenteren hieronder een vergelijking
voor de klimtijd op de Alpe d’Huez. Ook hebben we geanalyseerd wat er gebeurt bij nog steilere
bergen; komt er een punt waarop je harder kunt lopen dan fietsen?
Berekening van de klimtijd bij fietsen
De natuurkunde van het klimmen is bij fietsen heel eenvoudig, zie de box.

Berekening klimtijd bij fietsen
t = (9,81*h)/(60*ADV)
Voorbeeld: h = 1071 m, ADV = 4 Watt/kg levert op
t = 43,8 min.

De klimtijd is recht evenredig met de hoogte die we willen overwinnen en omgekeerd evenredig met
onze ADV (Anaeroob Drempel Vermogen). Het voorbeeld in de box geldt voor de klim naar de Alpe
d’Huez (1071 meter hoogteverschil) en onze hypothetische renner snelle Eddy (die een ADV heeft
van 4 Watt/kg). Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat het gewicht niet in de formule zit, maar
daarbij moet je bedenken dat de ADV al gedefinieerd is in Watt/kg. Als je dus zwaarder wordt, zal je
ADV afnemen en ga je inderdaad een stuk minder snel omhoog! Overigens is de formule een
vereenvoudiging van de werkelijkheid, want de volgende aspecten zijn verwaarloosd:
1. Het gewicht van de fiets
2. De invloed van de rolweerstand, de luchtweerstand en de mechanische weerstand
3. De invloed van de ijle lucht op de berg
In Het Geheim van Wielrennen kun je lezen hoe je al deze aspecten exact in rekening kunt brengen
en met de calculatoren van www.hetgeheimvanwielrennen.nl kun je je eigen klimtijd exact berekenen.
In dit stukje nemen we voor het gemak aan dat deze verliezen bij elkaar 30% zijn. Dit betekent dat
snelle Eddy, dat is de voorbeeldpersoon in dit boek, 1,3*43,8 = 57 minuten over de klim doet.
Berekening klimtijd bij het lopen
De natuurkunde van de klimtijd bij het lopen is iets ingewikkelder: zie de box

24

Berekening klimtijd bij lopen
t = 60*(cd+gh/1046)/ (VO2 max/4,06)
Voorbeeld: VO2 max = 55,5 ml/kg/min, c = 1 kcal/kg/km, d = 13,2
km, g = 9,81 m/s2, h = 1071 m levert op t = 101,7 min.

De klimtijd is recht evenredig met je VO2 max en omgekeerd evenredig met de afstand en het
hoogteverschil. Het voorbeeld geldt weer voor de klim naar de Alpe d’Huez (1071 meter
hoogteverschil en een lengte van 13,2 km) en onze snelle Eddy. Snelle Eddy heeft een ADV van 4
Watt/kg, maar wat is nu zijn VO2 max die we bij het hardlopen gebruiken om de prestatie te
berekenen? Die kunnen we uitrekenen omdat we uit Het Geheim van Wielrennen de relatie tussen
beiden kennen:
ADV = 0,072*VO2 max.
Een ADV van 4 Watt/kg komt dus overeen met een VO2 max van 55,5 ml/kg/min. In Het Geheim van
Hardlopen kun je nalezen waar de formules op zijn gebaseerd en met de calculatoren van
www.hetgeheimvanhardlopen.nl kun je je eigen tijd berekenen.
In de onderstaande figuren hebben we de berekende (theoretische) klimtijden voor de Alpe d’Huez
weergegeven: voor zowel lopen als fietsen en als functie van zowel de VO 2 max als de ADV. Je ziet
dat in beide gevallen je klimtijd sterk afhankelijk is van je prestatievermogen:



Bij het fietsen doet snelle Eddy met een ADV van 4 Watt/kg 57 minuten over de klim.
Wereldtoppers met een ADV van 6,4 Watt/kg, doen de klim (theoretisch) in 36 minuten.
Bij het lopen doet snelle Eddy met een VO2 max van 55,5 ml/kg/min 102 minuten over de klim.
Wereldtoppers met een VO2 max van 88 doen de klim in 64 minuten.
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Wat is het verschil in snelheid tussen fietsen en lopen?
Als we de tijden van het lopen vergelijken met die van het fietsen, blijkt dat iedereen er theoretisch
bij het lopen 1,8 keer zo lang over doet als bij het fietsen. We kunnen dus voorspellen dat Chris
Froome als hardloper de Alpe d’Huez zou moeten kunnen bedwingen in 1:12:52. Dit is uiteraard een
theoretische som, die geen rekening houdt met het ontbreken van specifieke hardlooptraining en
aanleg bij Chris. Ook voor andere mensen zal gelden dat ze ofwel beter zijn in fietsen dan in lopen of
omgekeerd. Auteur Guido heeft bij de Alpe d’HuZES van 2009 tijden gerealiseerd van 52 minuten bij
het fietsen en 89 minuten bij het lopen (nadat hij al 5 keer naar boven was gefietst), dus een
verhouding van 89/52 = 1,7.
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Wat gebeurt er als het nog steiler wordt?
De Alpe d’Huez heeft een gemiddeld hellingspercentage van 8,1%. Er zijn echter ook steilere stukken
en dan zie je op televisie al dat de snelheid van de renners zo laag wordt, dat toeschouwers ze lopend
(een tijdje) bij kunnen houden. We hebben dus ook even een berekening gemaakt van wat de
haalbare snelheden worden bij verschillende hellingspercentages. Omdat deze berekening wat
ingewikkelder is, hebben we hem alleen uitgevoerd voor onze snelle Eddy met een ADV van 4 Watt/kg
en met verwaarlozing van de verliezen. De resultaten staan in de onderstaande figuur. Je ziet dat de
snelheden zowel bij het lopen als bij het fietsen dalen tot onder de 5 km/h bij hellingen van 30%.
Je ziet ook dat het verschil in snelheid sterk afhankelijk is van de hellingsgraad en daalt van meer dan
een factor 3 bij 5% naar een factor 1,3 bij 30%. Vanuit de theorie volgt overigens dat er nooit een punt
komt waarbij lopen sneller gaat dan fietsen. Bij nog hogere hellingspercentages dan 30% worden de
snelheden nagenoeg gelijk aan elkaar, als je tegen die tijd tenminste niet van de fiets gevallen
bent……

Snelheid bij bergop lopen en fietsen
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Je kunt het effect van alle aspecten op je eigen (klim)tijden berekenen met de calculatoren van Het
Geheim van Hardlopen en van Het Geheim van Wielrennen op de gelijknamige websites.
Hans van Dijk, Ron van Megen en Guido Vroemen
www.hetgeheimvanhardlopen.nl en www.hetgeheimvanwielrennen.nl
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Fotobijschrift: Ron van Megen en Hans van Dijk

Het Geheim van Hardlopen
Auteurs: Hans van Dijk en Ron van Megen
Genaaide paperback in full color ISBN: 978-90-821069-1-6
Prijs: € 19,95 (inclusief 6% BTW)
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Het Geheim van Wielrennen Auteurs: Hans van Dijk, Ron van Megen en Guido Vroemen
Genaaide paperback in full color ISBN: 978-90-821069-4-7
Prijs: € 24,95 (inclusief 6% BTW)
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