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Van de voorzitter

Erik Wiersma

Ik schrijf dit voorwoord tussen de pepernoten en de chocoladeletters en realiseer me dat ik al bijna
een half jaar voorzitter ben. De afgelopen maanden heb ik de diverse commissies binnen de
vereniging verder leren kennen en was telkens onder de indruk van het werk dat ze verzetten en de
wijze waarop ze dat doen.
Een van mijn eerste officiële handelingen was de prijsuitreiking bij de Wisenttrail in september, ook
zo’n prachtig en succesvol evenement ontsproten en opgezet door een aantal van onze leden.
Volgend jaar gaan ze helemaal op “eigen benen” verder, en dat gaat helemaal goed komen, het
volgende succesvolle evenement zit er al aan te komen de Winterwisenttrail op oudejaarsdag. Veel
mensen vinden trails lopen gezien het grote succes erg leuk.
Dit past in een trend van nieuwe vormen van hardlopen, zoals mud runs, obstacle runs, boot camps
en dergelijke. Ik hoor binnen onze vereniging verschillende verhalen of wij ook aan deze nieuwe
vormen van hardlopen aandacht moeten schenken.
Dit soort zaken heeft mij wel aan het denken gezet, wat willen wij als vereniging, meegaan met deze
moderne trends of ons blijven focussen op hardlopen in de meer traditionele breedte. Ik ben benieuwd
naar jullie mening.
De Hardloop vierdaagse nog zo’n succesvol hardloop evenement ooit ook ontsproten uit onze
vereniging, komend jaar voor de 15e keer. Het bestuur van de hardloopvierdaagse heeft aangegeven
dat volgend jaar hun laatste jaar als bestuur is. Ze zijn daarom hard op zoek naar mensen die het
stokje van ze willen overnemen. Dus mocht je je willen inzetten voor dit geweldige evenement meld je
dan.
Tot slot, naast het naar binnen kijken bij onze vereniging probeer ik ook naar buiten te kijken. Onlangs
al een goed overleg gehad bij de atletiekunie met voorzitters uit onze regio. Daar ook prettig
gesproken met de voorzitter van AV34, Miriam Trommelen. Binnenkort gaan we uitgebreid kennis
maken.
Ik wens jullie fijne feestdagen toe en een mooie
jaarwisseling op naar een nieuw sportief jaar, maar voor
die tijd hoop ik velen van jullie nog te zien bij de trainingen
of bij de kerstkransloop.
Veel lees plezier met deze nieuwe Spurt
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The day after

Rinus Groen

Na mijn 2000-ste loop heb ik opeens en wat nu? Van de sportarts mag ik “maar” 4 keer in de week
een uurtje lopen de komende 5 maanden. Nu is het ook niet zo dat ik erg veel zin in lopen heb op dit
moment. Het hele embolie verhaal is nog niet echt geland en als je op google antwoorden zoekt ga je
ook gelijk op zoek naar je uitvaartverzekering.
Nee, het onbekommerd lopen is er niet meer bij. Maar om me heen kijkend mag ik blij zijn met wat ik
kan. Slecht 4 keer in de week lopen zie ik als terug naar nul terwijl er hele volksstammen zijn die dat
wel heel erg veel vinden. Wat niet verandert is, is het heerlijke gevoel na afloop. Zo van dat het ik toch
maar weer mooi even gedaan.

Dat gevoel had ik ook altijd bij de Spurt. Altijd op het allerlaatste moment moest ik mensen achter de
kont voor kopij en met heel veel improvisatie kreeg ik hem weer vol. Nu hij digitaal is heb ik geen enkel
benul of hij gelezen wordt en wat mensen er van vinden.
Voorheen kreeg ik mailtjes met complimenten maar ook kritiek. Er waren niet-leden die uit Deventer
naar Runners World gingen om daar de Spurt mee te pakken. Een veel groter compliment kun je niet
krijgen
Misschien is een clubblad wel iets uit de Zwiebertjestijd en zijn alle moderne middelen zoals Facebook
etc. wel 1000 keer sneller om iets te delen en ook respons te krijgen.
De bal ligt bij het bestuur en de algemene ledenvergadering. Ik ben zelf hyperactief op facebook en
kan daar meer mijn ei in kwijt dan in de Spurt. Een stukje schrijven voor de site is net zo leuk en dan
ook direct actueel.
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Alweer een jaar voorbij
Als je dit leest is het jaar al weer bijna voorbij. Een voor AV Veluwe sportief geslaagd jaar. Met als een
van de hoogte punten het jubileum, al 45 jaar een gezellige hardloopvereniging met ook dit jaar vele
mooie sportieve prestaties.
Een jaar van vernieuwing ? Een nieuwe voorzitter een nieuwe wedstrijd en wat al meer.
Trail running is hot. De Kroondomein trail en de Wisent trail waren een groot succes. Hoe mooi de
Veluwse bossen zijn was menig een bekent, maar er zijn altijd nog paadjes onontdekt. Hulde aan de
organisatie die iedereen kennis liet maken met de mooiste parcoursen.

Hierdoor zouden we de weg en baanwedstrijden bijna vergeten, maar er is voor ieder wat wils of je
nou je eerste wedstrijd of je 2000e loopt de uitdaging blijft.
Deze periode maken de weersomstandigheden de training minder makkelijk, regen, wind en de kou
zijn de uitdagingen. Als je thuis komt wacht dan een warme douche of een warm bad, maar
belangrijker een voldaan gevoel.
De Midwinter komt er weer aan er is weer indoor training begin volgend jaar, kortom genoeg uitdaging
voor 2016.
Martin Helmink
Secretaris AV Veluwe
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Marco is binnen
De triatlon Almere tot een goed einde gebracht, in 5 uur, 44 min en 33 sec. Eigenlijk stelde het niks
voor 1,9 km zwemmen, 92,5 km fietsen en 21,1 km hardlopen. Het ging veel sneller dan ik had
kunnen hopen, kortom ik ben zeer tevreden. Er komt nog steeds geld binnen voor de sponsoring van
zwerfjongeren. Iedereen die heeft gesponsord, harstikke bedankt daarvoor.
Ik zeg ik ben weer even klaar met de triatlon, ik ga weer paardrijden hihaaaaaaaaa.

Na een maand of 3 was Marco het even klaar zijn al weer beu en heeft hij zich vol op het lopen
gestort. Binnen een paar weken is de 20 minuten grens op de 5km al in zicht gekomen en blijft het
paard voorlopig op stal.
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Uit de ziekenboeg

Rene van Vliet

Tja, daar zit je dan. Vorige week zondag gezellig met Jan Esselink op de atb een rondje Veluwe willen
doen. Helaas ging het op een mooi paadje bij Kootwijk mis. Ik schatte een kuil verkeerd in en kwam
hard op mijn schouder terecht. Krak zei het sleutelbeen.

We zaten echter op een plekje ver weg van de bewoonde wereld. Gelukkig hadden we navigatie bij
ons en zagen we dat ongeveer 1 km verderop een wat groter pas was. Na verder inspectie van het
lichaam ben ik met behulp van Jan overeind gekomen.
Zachtjes lopend zijn we de goed kant op gegaan. Dar was gelukkig snel al meer volk. Jan belde 112.
Een wandelaarster had een foliedeken bij zich, want ik begon het knap koud te krijgen.

Na een half uurtje was de ambulance er, met hulp van de boswachter. Ik ging naar de eerste hulppost
in het Gelre ziekenhuis. Jan is naar huis gefietst en heeft later samen met Harrijet en Erwin de fiets
opgehaald. Voorlopig 6 weken uitgeschakeld. Dank aan iedereen voor de fijne verzorging. Vooral
dank aan Jan Esselink voor zijn kordate optreden.
Fijn om zo'n buurman te hebben!
Ik hoop rond de Kerstdagen weer iets te gaan doen
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Beginnerscursus

(

De avondcursus start weer vanaf 11 januari 2016
De ochtendcursus start weer vanaf 10 maart 2016
Altijd al bewondering gehad voor de vrouw die drie keer per week op
sportschoenen je huis voorbij raast? Ze is gewapend in een strak
kort broekje en ze ziet er niet te stoppen uit. Je wordt er al moe van
als je er naar kijkt...Opzij die angstgevoelens! Hardlopen is niét
alleen voor getrainde of jonge mensen. Die eerste stappen zijn het
begin van een nieuw avontuur.
In je eentje de sportschoenen aantrekken en erop gaan trainen is
niet altijd gemakkelijk. Menig beginner schrikt van de spierpijn na de
eerste training. Zeker als je lichaam niet gewend is te sporten kan
het in het begin best heftig reageren. Maar laat je niet uit het veld
slaan! Samen sporten en elkaar motiveren is hierin belangrijk. De
‘praattest' is de beste manier om erachter te komen of je het juiste
tempo aanhoudt en of je niet te veel van je lichaam vraagt.
Tijdens de speciale beginnersgroepen van AV Veluwe leer je samen met gediplomeerde trainers de
beginselen van het hardlopen. Binnen 3 maanden kun je dan ruim een half uur achtereen hardlopen.
Ik hoor je denken, "dat haal ik niet.." Veel beginnende hardlopers achten zich vooraf niet in staat dit
niveau te halen, maar echt waar iedereen gaat dit redden.
Als er omstandigheden zijn waar rekening mee gehouden dient te worden dan verwachten wij van je
dat je het aan de trainer meldt.
Programma, kosten en locatie (avondcursus) start 11 januari 2016
Periode : deze cursus start weer op 11 januari 2016
Trainingen: maandag plus vrijdag 19.15 - 20.15
Kosten: €40 via machtiging of contant bij eerste training (incl reflectiehesje en startbewijs AV Veluwe
wedstrijd) Trainers: Berry de Wied, Claudia de Wied en Erik Geerdes
Locatie: Sportpark Orderbos 13 Apeldoorn
Verzamelpunt: CSV Apeldoorn Orderbos
Programma, kosten en locatie (ochtendcursus) start 10 maart 2016
Ideaal als je 's avonds moeilijk van huis kunt. Je traint hier in een kleinere groep en krijgt huiswerk
mee voor een tijdstip dat je uitkomt.
Periode: deze cursus start weer op 10 maart 2016
Trainingen: donderdag 09.45-10.45
Kosten: €40 via machtiging of contant bij eerste training (incl reflectiehesje en startbewijs AV Veluwe
wedstrijd) Trainer: Richard van den Haak
Locatie: Sportpark Orderbos 13 Apeldoorn
Verzamelpunt: CSV Apeldoorn Orderbos
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De organisatie van de Wisenttrail wil graag met jullie het jaar gezellig en sportief afsluiten. Daarom
nodigen we jullie op oudejaarsdag uit voor een nieuwe trail: de Wisentwintertrail.
Wat kun je verwachten?
– een recreatieve trail
– prachtige parcoursen (!) : bijna 100% onverhard, trappen en ander klimwerk, veel smalle paadjes
– 3 afstanden: 8,5 - 16 - 24 km
– iedere afstand bestaat uit één grote ronde, uitstekend bewegwijzerd
– volop kleed- en douchegelegenheid
– volop parkeerruimte
– een lekkere kop soep bij de finish
– een sportkantine om na afloop nog even na te praten
Wat is er niet?
– geen verzorging onderweg, geen uitslag of prijsuitreiking (wel tijdwaarneming) en geen herinnering

Goed om te weten
– start en finish: CSV Apeldoorn, sportpark Orderbos
– donderdag 31 december
– starttijden: 10.00u (24 km), 11.00u (16 km) en 11.30u (8 km)
– inschrijven kan via deze link
– besluit je later, of zelfs tijdens de trail, toch een andere afstand te lopen? Geen probleem
– startnummer later doorgeven aan iemand anders? Geen probleem
– Voorinschrijven is mogelijk t/m 28 december. Het inschrijfgeld bedraagt € 8,- (ongeacht de afstand)
– Op de dag zelf inschrijven is mogelijk tot 30 minuten voor de start. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,(ongeacht de afstand)
– Bij annuleren geen restitutie van inschrijfgeld

Route 8,5 kilometer
Het zwaartepunt zit in de eerste drie kilometers: direct na het verlaten van het sportpark wacht een
zestal beklimmingen (met onder andere de Kleiberg, de Topberg en de trappen richting de scouting).
Pas na de sprong over de Orderbeek is er tijd voor herstel. Hierna via een singletrail, een mooi
ruggetje en een venijnig klimmetje opnieuw richting de Orderbeek, welke we nu oversteken via een
aantal trappen. Na een lange singletrail volgt ruim 500m erg vals plat. Hier maakt de lange afstand
een extra lusje (met een lange afdaling en een nog langere klim). De beide korte afstanden gaan
direct rechtdoor, op weg naar het volgende stuk vals plat omhoog. De laatste kilometer herbergt nog
het nodige vermaak: mountainbike tracks, korte klimmen en mul zand. De finish is trap af.
Route 16 kilometer
Na de eerste zeven kilometer van de korte afstand, maken we een extra lus richting Park Berg en Bos.
Ruim twee kilometer louter singletrail (vaak erg nat !) brengt ons aan de achterzijde van Hapskamp.
Via nog wat singletrailslingers gaan we daar steil naar beneden en nog steiler omhoog.
Na wederom een singletrail bereiken we vlot een benenbrekende afdaling. De langste afstand gaat
hier naar links. Wij gaan naar rechts. Na een tweetal relatief eenvoudige kilometers (die echter zeker
niet vlak zijn), wacht de slotkilometer met het nodige vermaak.

Route 23 kilometer
De langste afstand maakt in Park Berg en Bos een extra lus. In deze lus achtereenvolgens een mooie
singletrail, drie keer veel vals plat (in de omgeving van De Apenheul), de trappen naar het plateau van
de uitkijktoren, even uitpuffen langs de zwijnen en een mooie track tussen de rododendrons.

Traditioneel vindt in oktober het clubkampioenschap plaats in de vorm van een baanwedstrijd.
De belangstelling hiervoor is beperkt en trekt vooral de leden die gewend zijn op de baan te trainen.
Het bestuur van AvVeluwe heeft ingestemd met het voorstel van de wedstrijdcommissie voor een nieuwe
vorm van clubkampioenschappen waarbij het voor iedere loper binnen de vereniging aantrekkelijker is om
deel te nemen.
In 2016 worden de clubkampioenschappen opgezet als een combinatie van de drie wedstrijdvormen die
we kennen en gekoppeld aan de ons bekende lopen namelijk:
 Crosswedstrijd (10 km) tijdens de Leestencross (februari)
 Wegwedstrijd tijdens de Runnersworldloop (augustus)
 Baanwedstrijd (oktober)
Reglement voor de wedstrijden
 Deelname voor de leden van AvVeluwe
 De drie wedstrijden staan in de jaarkalender van AvVeluwe aangemerkt als onderdeel van het
clubkampioenschap
 Gelopen tijden worden bij elkaar opgeteld door het wedstrijdsecretariaat voor het overall
klassement
 Klassement wordt op de website bijgehouden (via wedstrijdsecretariaat naar PR Commissie)
 Verslagen van de wedstrijden worden op de diverse communicatiemedia van de club geplaatst
(PR commissie)
 Klassement: De tijden worden teruggerekend naar de leeftijd om te komen tot een over-all
klassement
 Er gelden de volgende categorieën:
o Cross mannen en vrouwen tijden naar leeftijd omgerekend (2 bekers)
o Weg mannen en vrouwen tijden naar leeftijd omgerekend (2 bekers)
o Baan mannen en vrouwen tijden naar leeftijd omgerekend (2 bekers)
o Over-all mannen en vrouwen tijden naar leeftijd omgerekend (2 bekers)
 De baanwedstrijd in oktober is de ontknoping van het overall clubkampioenschap.
De wedstrijdcommissie hoopt dat hiermee…
 Het clubkampioenschap meer gaat leven
 Het clubkampioenschap gedurende het jaar de onderlinge competitie op een positieve manier
versterkt;
 Dat meer leden van AvVeluwe gaan deelnemen;
 De clubgeest versterkt wordt;
 Meer toeschouwers (met name bij de laatste wedstrijd) aan komen moedigen;
 Er een extra reden voor een gezellig en sportief samenzijn van de club zal ontstaan.

Zondag 14 februari 2016

Leestencross

Geen wedstrijd, maar een heerlijke recreatieloop door het bosgebied in de achtertuin van het dorp
Ugchelen. Verwacht dus geen chipmatten. De locatie van deze loop is zeker een top 10 locatie voor
één van de beste hardlooplocaties in Nederland waard. Geen modderpaden en enkels diep bij deze
loop. Gewoon bospaden, zand en heidepaden. Een mooie gelegenheid om je conditie en/of
wedstrijdniveau te testen. Als toetje een schitterend uitzicht over de heide. Durf jij deze sportieve
uitdaging aan?

Starttijden
11.00 uur 5km, 10km en 15km Prestatieloop

Kosten
Voorinschrijving :

5km €6,50

10km €7,50

15km €7,50

Na-inschrijving:

Alle afstanden €10 (gepast betalen)

Na inlevering van je startnummer ontvang je een consumptiebon.
Er is geen kleedgelegenheid aanwezig. EHBO is wel aanwezig.

Voorinschrijving & Na-inschrijving
Je kan alleen voorinschrijven via het digitale inschrijfformulier op inschrijven.nl. Via automatische
incasso wordt het inschrijfgeld van je rekeningnummer afgeschreven. Natuurlijk is inschrijven op de
wedstrijddag nog mogelijk. Inschrijven kan op zondag vanaf 9.45. Geen pinmogelijkheid, dus neem
voldoende contanten mee. Gepast betalen!

Locatie en parcours
De start en finish is op het terrein van Kiosk “de Ugchelse Berg” , Recreatieterrein "Het Leesten".
Hoenderloseweg, 7339GZ Ugchelen. Geen kleedgelegenheid aanwezig

Meer informatie?
Wil je mailen met de organisatie?
wedstrijdsecretariaatavveluwe@outlook.com

Routebeschrijving
Start en finish is op het terrein van Kiosk "De Ugchelse Berg", recreatieterrein "Het Leesten",
Hoenderloseweg 7339 GZ Ugchelen.
Vanaf de A1 neemt u afslag 19 en rijdt richting Hoenderloo. Na restaurant “de Cantharel" volgt u de
borden van AV Veluwe
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Ledenmutaties
Nieuwe leden
Jodien Hoetienk, Sandra van’t Goor, Maarten Baatenburg de Jong, Bas Dijkshoorn, Brenda Erkelens,
Bart van der Ham, Annemarie Huisman, Jan Kers, Lenie Kers, Daan de Koning, Erik Lichtenberg,
Juanita Mulder, Carolien Osinga, Amina Verschoor, Gerdian Loeve, Marion Loohuis, Peggy Keizer,
Jaap van Katwijk, Aad Verveld
Bedankjes
Willem Kramer, Marlous van’t Erve, Malanie de Bruïne, Gert-jan Eijkemans, Roy Hartgers, Peter van
Sint Annaland, Marianne van der Veen, Arno Walhout, Astrid Beerten, Nicolette Verdugt, Linda Ooms,
Jaring de Vries, Jannie de Vries, Cathy Mateboer, Leen Dekker, Carel Voorhorst, Remco Aarts,
Henrieke Boere, Willem Borgers, Erik van Capelleveen, Fraukje van Capelleveen, Karin Essenstam,
Leonie Gerritsen, Jacqueline Hartgers, Saskia Heins, Sanne Hijlkema, Evelien Hinsch, Kees Hokken,
Marielle Oosterloo, Angela van der Klugt, Jolanda Kranenburg, Maike Langenhorst, Jet Methorst, Joly
Mulder, Mandy Monnink, Marjanne van Nales, Norbert van Ommen, Tamara Oostenrijk, Marianne
Raaijmaker, Mirjam van Ravenhorst, Vianne Schaafsma, Denise Schäffer, Kitty Groothedde, Brian
Soer, Maries Streppel, Wendy Teerds, Elias Tuankotta, Theo van Veenendaal, Anette Voets, Kick
Janssen, Liesel Feldkamp, Anja Vervoord, Erik de Vried, Jamone Wagner, Cynthia Wetting, Anne van
der Zwaag, Rona van Dorland, Jet Beusekamp, Jeroen Schmidt, Lies Bretveld, Esther gerritssenKappen, Sophie Stufken
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Titus stopt in Apeldoorn
Ooit stopte Titus Mulder met zijn Loopgroep Titus in Apeldoorn waardoor wij als AV Veluwe een
enorme ledenimpuls kregen. Later is Titus een loopgroep begonnen in Apeldoorn. Maar nu heeft hij
om lichamelijke redenen er definitief een punt erachter gezet. Je kunt van Titus vinden wat je wilt, voor
veel mensen in Apeldoorn heeft hij wel aan de wieg van hun hardloopleven gestaan. In Twello heeft
hij nog wel een loopgroep van ca 200 mensen.

Met het inmiddels ingeburgerde Rondje Bussloo blijft hij gelukkig wel actief in de loopsport. Zijn
Glowrun trok onlangs meer dan 1000 deelnemers.
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Jubileumjaar Kerstkransloop!!
19 december wordt al weer voor de 5e keer
de Kerstkransloop georganiseerd. Voor de
5e editie hopen we op een record aantal
deelnemers! Voor degene die nog niet
bekend is de Kerstkransloop, in het kort:
Duurloop op ’t Leesten Samen uit, samen
thuis Georganiseerd voor leden en nietleden van AV Veluwe Kerstkransjes,
kerststol en chocolademelk met slagroom
Sneeuw?
Vind je het leuk eens met je
hardloopmaatjes in een andere omgeving te
lopen, meld je dan aan! De trainers van de
zaterdagochtend groep zijn aanwezig voor
de diverse groepen. Hiermee komt de
reguliere zaterdagochtend training te
vervallen. Speciale aandacht is er voor de
beginnende lopers.
Kosten?
€ 2,50 euro. Bij aankomst zal hiervoor een potje klaarstaan. Graag gepast geld meenemen. Hoe kan
ik me aanmelden? Aanmelden kan via de link onderaan de pagina. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk
18 december.
Wanneer?
Zaterdag 19 december om 9.00 uur. Om 10.30 uur zullen alle groepen terug zijn bij de Kiosk/
partytent, zodat we nadien samen wat kunnen drinken, eten en nakletsen.
Waar?
Kiosk 't Leesten aan de Hoenderlose weg te Ugchelen. Probeer zoveel mogelijk op de fiets te komen
of zorg voor een carpoolmaatje gezien de beperkte parkeergelegenheid. Geen kleedgelegenheid
aanwezig. Wel toiletten.
Welke afstanden?
Als loper kun je kiezen uit 5 verschillende groepen:
± 15 km (11,5 km/u), ± 13 km (10 km/u), ± 12 km (9 km/h), Duurlooptraining voor de Asselronde. De
afstand wordt iets ingekort zodat we zo veel mogelijk gezamenlijk terug zijn ±10 km (9 km/h),
Duurlooptraining voor de minimarathon 4-8 km (8 km/u) .
Routebeschrijving:
vanuit Apeldoorn Europaweg afrijden richting Hoenderloo. Na restaurant "de Cantharel" (aan de
rechterzijde) neem je de 2e afslag linksaf. Daarna ga je in de bocht meteen weer naar rechts en volg
dit pad. Je komt dan, nadat je een wildrooster oversteekt, aan op het parkeerterrein achter de kiosk.
(7339 GG).
Aanmelden: Kopieer onderstaande link
https://docs.google.com/forms/d/1ZraHup0mARkFdqgsLTm4y8hsIVZZhqxp7yXYwz9pE0/viewform?edit_requested=true
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Wisenttrail

Fiona Markus

Zondag 6 september 2015, de dag van de 1e editie van de Wisenttrail. Mijn aanmelding voor deze
Veluwse trail was vanaf het begin duidelijk. Tuurlijk wil ik daarbij aanwezig zijn. Hoe groot is de kans
dat je in je eigen achtertuin mag “trailen”. Ruimschoots op tijd van huis vertrokken en bij het naderen
van het wedstrijdterrein duikt een prachtige startlocatie op, het bijzondere terrein van Huize
Caesarea. Het complex wordt momenteel gebruikt door het Leger des Heils, maar is in het verleden
gebruikt als kindertehuis, klooster, sanatorium en seminarie. Het Leger des Heils verzorgt momenteel
op het terrein de opvang van ex- verslaafden met 24 uur per dag begeleiding. De gerestaureerde
kapel heeft nu een maatschappelijke multifunctionele bestemming.

Ik ben gelijk onder de indruk, maar de parkeerplaats voor de 16km-deelnemers is nog een stuk verder.
Veel traillopers in kleurrijke outfits passeren ons. Een lange stoet enthousiastelingen. Het overgrote
deel start op de kinderafstand zoals dat in “Trailland” wordt genoemd door gelouterde ultralopers.
Maar deze 16km trailafstand is vandaag hét topnummer gezien het aantal deelnemers en wellicht ook
de gezelligheid! Op de 53km en 32km een iets kleiner deelnemersveld, maar meedoen aan deze
afstand vereist wat meer durf naast mentale en fysieke trainingsarbeid. En natuurlijk ook een thuisfront
waar begrip voor deze hobby handig is.
Aangekomen op het parkeerterrein is het passen en meten om te zorgen dat iedereen zijn auto goed
kwijt kan. De parkeerbegeleiders borgen dat er voldoende ruimte over is voor laatkomers die ook
graag hun auto kwijt willen. Verder duimen dat het niet te hard gaat regenen, want dan kan uit een
weiland wegrijden met een auto een extra avontuur worden.
De spanning bij de deelnemers van de 16km lopers stijgt. Zeker als de 53km-lopers en 32km-lopers
de startmatten zijn gepasseerd. Dan eindelijk onze start, de start van de 16km. Nog nipt op tijd vind de
satelliet mijn gps horloge en kan ik vol vertrouwen op pad gaan. In een gestaag tempo verlaat ik het
asfalt en duik het bos in. Mijn loopmaat ondertussen onvindbaar. Jaja, rustig starten. Bij de eerste klim
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is het voor een aantal al wandelen geblazen. Met de woorden van het publiek “Ze lopen niet zo hard!”,
stuif ik extra vlot de voor mij bekende heuvel op en aan de andere kant weer af. Een schitterend
uitzicht over de Leesterheide is mijn beloning. In de verte zie ik een lang lint met lopers. In die massa
spot ik het groene shirt van mijn loopmaat niet. Hoe hard is hij wel niet van start gegaan? We zouden
toch samen lopen?
Ondertussen gaat het tempo in de groep vlak voor mij omlaag. Een singletrack met boomwortels en
heuse bomen verschijnt in mijn gezichtsveld. Wat gebrabbel om mij heen geeft wat afleiding op het
parcours. Dan hoor ik onverwachts een bekende stem achter mij:”Wacht je niet meer? Je ging als een
speer! We zouden toch samen lopen? Het tempo mag nu wel wat rustiger hoor”. Oeps, mijn loopmaat
liep wonder boven wonder achter mij? Een surrealistisch momentje.

Samen lopen we door en na een paar kilometer ben ik de weg geheel kwijt ondanks dat dit mijn
vertrouwde trainingsgebied is. Plassen ontwijk ik niet meer met wat kleine glijpartijen tot gevolg. Even
bijkomen en dan het mooiste singletrack van het hele parcours. Links en rechts een prachtig zicht
omlaag en fijne kleine klimmetjes omhoog en gelukkig ook omlaag. “kadeng”, mijn voorganger struikelt
over een boomwortel en ligt op de grond. Gelukkig, dit loopt goed af. Enkel wat modder op de armen
en wat schrik in de benen. De afstand met mijn loopmaat maak ik wat groter om beter zicht te
behouden. Op 12km dan de waterpost met een groep fantastische vrijwilligers die hard aan het
ploeteren zijn om alle lopers van een drankje te voorzien! Ondertussen komt het water niet alleen uit
de handen van de vrijwilligers. Doorweekt van het zweet stuif ik door op weg naar de finish. Met mijn
loopmaat in mijn kielzog. “Waarom ren je door? We lopen toch samen?” Hij scheurt me voorbij om
even aan te tonen dat hij best harder kan. Mijn energie is op en bij de beklimmingen die nog komen
voel ik de hamstring stijver en stijver worden. Ik bijt op mijn tanden en vertel de lopers om mij heen
over het meer met de “Gouden klok” en het graf van boer “de Vries”. Aftellen tot aan de finish nu. Wat
een schitterend parcours en wat een pittig laatste stukje.
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Dan uit het niets
supporters en een asfaltweg. We zijn terug! De laatste bocht en daar staat hij. Lachend in zijn groene
shirt. Vlak voor de finish wacht mijn loopmaat lief op mij…en wat doe ik? Ik ga sprinten en ben nipt
voor hem over de finishmat! Gelukkig zegt de tijdwaarneming wat anders. Maar wat stom, stom,
stom…. Samen uit, samen genieten onderweg en samen thuis is DE TRAILREGEL. Hoe heb ik die
kunnen overtreden?!

Wat rest is zijn complimenten aan de organisatie, want voor een debuuteditie een fantastisch
georganiseerd evenement! Op naar 2016 om dan een betere poging te doen met het gezamenlijk
lopen van een trail, waar de beleving telt en niet de tijd en onderlinge strijd.
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Clubkampioenschap 2015
Dit jaar een flinke opkomst maar gezien de grote van de club had het wel groter gemogen. De
wedstrijdcommissie is aan het broeden op een nieuw concept voor 2016.

Dit jaar 2 spiksplinternieuwe nieuwe clubkampioenen. Waren het in verleden altijd Tonnie Stouten
en Nelleke Evers die de eer opeisten. Waren het nu Dick Elzinga en Rachel de Weerd.
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Helaas is Linda Ooms per 1-1-2016 lid van Hanzesport geworden. Ze komt daar in het topteam. Dit
geeft haar recht geeft op onbeperkt toegang tot de kunststofbaan in Zutphen. Linda heeft de jaren
dat ze lid was de bakens flink verzet in de clubrecordlijst. Een mooie uitdaging voor de ander dames
van de club.
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Beekse Marathon

Gertjan Lahuis

Vandaag voor het tweede achtereenvolgende
jaar aan de start van de Beekse Marathon in
Hilvarenbeek. Een evenement met 4 afstanden,
waarvan de 30km erg populair is als
voorbereiding op de grote najaars-marathons.
Voor mij was het een training, ik loop op dit
moment ieder weekend een trainingsmarathon
om weer kilometers (en kracht) in de benen te
krijgen voor later dit seizoen.
Helaas was 2015 voor mij tot dusver geen
succesvol jaar. Vanaf begin januari zat ik met
een slepende scheenbeen blessure. Ik heb nog
wel wat (voornamelijk langere) wedstrijden
gelopen, maar dat ging erg moeizaam, tot aan
wandelen aan toe. En na zo'n wedstrijd was het
dan weer een paar weken bijkomen tot aan de
volgende marathon. Aan trainen kwam ik niet
meer toe of was niet mogelijk met de shinsplint.
De wedstrijden heb ik toch gelopen omdat ik al
ingeschreven stond en/of met een vriend in het
buitenland een marathon zou lopen. Misschien
niet verstandig, maar het zij zo.
Maar goed, vanaf augustus ben ik weer rustig
aan begonnen. Om de dag een rustige training,
en dat steeds wat opgevoerd. Ik ben nu
gelukkig blessurevrij en kan weer volop trainen.
Helaas is de conditie nog verre van optimaal.
Na een week waarin ik van maandag tot vrijdag
iedere dag een extensieve interval-training had
gelopen, besloot ik op zaterdag voor het eerst in
dik 9 maanden weer eens te proberen voluit te
gaan in een wedstrijd (een 5km). Het bleek iets
verder te zijn, maar een gemiddelde
kilometertijd van 3:46 stemde me zeer tevreden.
Nog lang geen topvorm, maar er zit zeker
progressie in. Dat geeft de burger moed!
Zondagmorgen wat stijfjes van de vermoeiende
trainingsweek (het was inmiddels de 7e
achtereenvolgende "trainingsdag") stond ik aan
de start. De korte warming-up had me wel goed gedaan en ook de tijgerbalsem deed wonderen.
Tijdens de marathon kreeg ik geen grote problemen. De Beekse Marathon is een gezellige marathon
met prima verzorging en uitstekende organisatie. Je loopt een stuk of 4 verschillende rondjes rond
Hilvarenbeek waarbij je steeds weer in het enthousiaste goedgevulde centrum de finishlijn passeerde.
Sinds lange tijd had ik mijn Veluwe shirt weer eens uit de kast gehaald, en daardoor kreeg ik in de
eerste kilometers wat opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd over de hardloop vierdaagse. We zijn
beroemd!
Met één man liep ik al pratend de eerste 10 kilometer op zo'n 4:52 gemiddeld. Dat ging mij ietsje te
snel, ik wilde vlak lopen op 5:00 de kilometer. Dus vanaf de 10e kilometer ben ik ietsje langzamer
alleen gaan lopen. Dat ging prima. De kilometers vlogen voorbij. Af en toe een praatje met iemand en
de tijd vloog voorbij.
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Op 30 kilometer bij de laatste passage in het centrum voor de daadwerkelijke finish zat ik nog prima
op schema. Toen sloeg de vermoeidheid wel ietsje toe. Erg was het niet, maar de kilometertijden
liepen wel iets op, waar ik in goede conditie (of uitgerust) vlak kan blijven lopen. Het was dan ook een
zware week geweest. Bij de voorlaatste verzorgingspost merkte ik dat ik ook wat vocht-tekort had, ik
moest flink bij drinken.
De laatste 3 kilometer sloeg de vermoeidheid vooral in de benen wel toe, maar toen was het niet ver
meer. Gefinished in 3:33. Gematigd tevreden, maar gezien de inspanningen van afgelopen week moet
ik misschien wel tevreden zijn.

De komende 2 weken nog een trailmarathon in Gasselte en een marathon in Boekarest en dan nemen
we even wat gas terug. De rust zal dan hard nodig zijn om er weer beter uit te komen.
Al met al toch weer een prima dag met ideaal hardloopweer, goed gezelschap, prima organisatie en
de enthousiaste vrijwilligers die ik nog herkende van vorig jaar. Een leuke marathon als je eens wat
anders wilt dan een grote stadsmarathon. En nu een rustdag!
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2000 keer aan de bak

Rinus Groen

Laatst zag ik een filmpje van een 105 jarige man die 44 seconden liep op de 100m, een wereldrecord.
Maar wat was nu eigenlijk de prestatie; de tijd of het feit dat hij zo oud was en überhaupt nog kon
lopen? Ik denk niet dat hij op zijn 75e dacht dat ga ik straks eens even doen als ik 105 ben. Zulke
gedachten spookten door mijn hoofd toen ik aan mijn 2000-ste wedstrijd mee deed. Het is nooit een
echt doel geweest maar door gewoon 40 jaar door te kunnen blijven lopen gebeurt het gewoon. De
man van 105 hoefde alleen maar de streep te halen en onderweg, of vlak voor de loop, dood te gaan
dan wel vreselijk geblesseerd te raken. Ook daar ging de parallel op. Vlak voor nummer 1999 kreeg ik
een enorme pijn op de borst door wat later bleek een gekneusde rib. In Heerde nam ik dus een
pijnstiller en liep niet al te strak mee in net 24 minuten op de 5km.

De 2000-ste zelf mocht geen enkel probleem zijn want ik liep samen met Ep Winterman die had
gezegd al moeite te hebben met 12 km/uur. Ook nu een pijnstiller, inlegzooltjes en Herzog tubes.
Allemaal erg confronterend dat het niet meer zo goed gaat als vroeger. Maar dit moest een feestje
worden en de gasten waren er. Henk Mentink en zijn vrouw Ali hadden er ook iets extra’s van
gemaakt en de speaker wist me ook te vinden.
Ooit wilde ik de beste marathonloper van Apeldoorn worden en wat was er dan slimmer dan gewoon 1
op 1 te gaan doen wat de beste marathonloper van Apeldoorn (Ep dus) deed. Dat wierp inderdaad zijn
vruchten af. Van 4.07 op de marathon ging ik in een paar maanden naar 3.03 en een jaar later zelfs
2.49. Ook liep ik veel met Jan van Rossum de op Ep na beste loper van AV Veluwe. De trainingen
bestonden hoofdzakelijk uit lange tempolopen in haast wedstrijdtempo.
Om ons heen zagen we allerlei mensen 100km in de week lopen en dat werd dan ook de basis voor
ons. Het was een leuke tijd maar het echte werk begon pas nadat ik Herman verheul had ontmoet.
Van hem moest ik in de winter lange versnellingen doen 4 maal per week 6 x1000m en in de lente en
zomer steeds meer 10 x 400m en 15 x 200m. Een hele maand hetzelfde en dan de volgende maand
alles iets sneller. Na een jaar liep ik 2.38 en het jaar daarop 2.35. De grote doorbraak kwam er nooit
van want ik kreeg een autoongeluk en moest helemaal opnieuw beginnen.
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Het aantal van 2000 heb ik ook bereikt omdat ik van Herman niet hoefde te trainen als ik een wedstrijd
liep. De trainingen waren, zeker omdat ik het in het begin alleen deed, best saai en een wedstrijd was
een verademing. Zo liep ik dus in 1981 en 1982 haast 100 wedstrijden in een jaar.
Na het ongeluk pakte ik na een maand of 5 de draad weer op en de snelle progressie viel veel
mensen op. Als ik ze vertelde hoe ik dit deed wilde ze dit ook wel en voor ik er erg in had was ik
trainer van een grote groep atleten, die vaak meer talent hadden en mij zoek liepen. Om er willekeurig
een paar te noemen; Herman Rappoldt, Alex Scholten, Guus Beking, Linda Ooms, Harrie
Brummelkamp, Cees Tiemens, Dennis van Lohuizen, Olaf Cox, Hans van Driel, Ton Smit, Cees
Weeda, Rachel de Weerd, Henk Schimmel etc etc Het mooiste is wanneer je iemand helemaal vanaf
het begin ziet groeien, iemand die gewoon een trimmer was en waar jij direct het talent van ziet.

Veel mensen vragen hoe weet je nu dat het je 2000-ste is? Simpel ik ben als trimmer begonnen te
lopen met het trimloopboekje. Elke loop schreef je daar in op. Die boekjes heb ik allemaal bewaard en
in een schriftje schreef ik zelfs elke training op vanaf het begin. Zo hoop ik over een paar jaar mijn
200.000 ste km te lopen (ik moet er nog iets meer dan 5000).
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Ik blijf gewoon lopen en doe ook gewoon met loopjes mee in de toekomst, maar wel anders. Voorheen
ging ik ook naar sterk bezette baanwedstrijden zoals U-track en Wageningen waar ik dan helemaal
achteraan liep. Met een hoop mensen met een vergelijkbaar niveau kan ik op een baan trimloop in
Epe of Apeldoorn lopen, veel minder confronterend. Bovendien kan ik me dan 100% op het coachen
richten, iets waar ik ook veel plezier aan beleef. Ook vind ik het wel leuk om een veel jonger iemand te
hazen, dat geeft mij dan het gevoel dat ik niet echt afgeschreven ben.
Natuurlijk kun je alleen maar 2000 wedstrijden lopen door veel van huis te zijn, maar het hele gezin
liep regelmatig ergens mee. Ook dat geeft me veel plezier. Dat ze zwemmen is ook prachtig. Zoals
Piet van Alphen ooit zei; het maakt niet uit wat je doet als je maar beweegt. En dat heb ik gedaan.
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