Clubblad van Atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn

Van de voorzitter

Erik Wiersma

"Groentje"
Vorig jaar stond er in deze Spurt een voorwoord
van Rene van Vliet met als titel "Afscheid". Hier
ben ik nog niet aan toe sterker nog formeel moet ik
nog benoemd worden op de Algemene Leden
vergadering in Maart. Ik hoop nog lang jullie
voorzitter te mogen zijn. Hoe langer ik bij de club
ben hoe meer ik me realiseer wat een “groentje" ik
nog ben in hardlopen. Dat heeft natuurlijk zijn
leuke kanten, elke nieuwe afstand loop je sowieso
een persoonlijk record, maar ook dat je nog
behoorlijk progressie kan maken in je prestaties en
dat zie ik dan ook gebeuren. Erg leuk om mee te
maken, ik besef me terdege dat dit alleen maar
kan omdat de trainingen bij de club me hier zo
goed bij helpen. Met name dan de trainingen die
doelgericht naar een evenement toewerken helpen
mij enorm.
Ondanks mij nog korte aanwezigheid in de
hardloopwereld zie ik wel dat er veranderingen
gaande zijn. We zien dat Trail running erg
populair aan het worden is. Denk maar even aan
de zeer succesvolle start van de Wisenttrail. Dit
wordt natuurlijk nog versterkt door de enorm mooie
omgeving die wij hier hebben voor het trail runnen.
Ook allerlei andere vormen van hardlopen worden
populairder en populairder.
Ik wil graag samen met jullie eens nadenken of, en
zo ja, hoe we vanuit onze mooie club hier vorm
aan moeten gaan geven. Vanuit het bestuur zullen we jullie hier de komende tijd van op de hoogte
houden. Mocht je hier een mening over hebben, of goede ideeën over hebben laat het even weten.
Veel leesplezier met deze speciale Spurt en vanaf deze plaats wil ik Rinus Groen bedanken voor het
telkens weer samenstellen, schrijven, opmaken , redigeren, etc. van de Spurt ons eigen clubblad !!
Ik wens jullie een sportief 2016
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Paniek in de tent

Rinus Groen

Deze speciale Spurt kende een stevig probleem vlak voor verschijning. Op de 1 of andere manier was
mijn desktop opeens terug gezet naar de fabrieksinstellingen. Weg Office en dus geen Word en
Outlook meer tot mijn beschikking. Gelukkig sla ik al mijn bestanden op de D schijf op dus die waren
er nog wel, maar mailtjes met kopij kon ik dus niet meer zien.
Dan komt Erik Wiersma dus met zijn know how goed van pas. De kreet sleur en pleur ken ik nu ook.
Ook voor mijn Polar moest ik alles opnieuw op de rails zetten en op zo’n moment wordt je
geconfronteerd met het stuk afhankelijkheid dat je zelf gecreëerd hebt ten aanzien van de nodige
elektronica. Geen wonder dat er nog steeds mensen zijn die een Spurt liever op papier hebben dan
ergens op een site. Elbert Voogt print hem uit om hem rustig te lezen op de wc, papier bij de hand dus
win win situatie. Maar eind goed, al goed.
Nadeel van de papieren Spurt zijn de kosten en het hele logistieke verhaal wat er mee samenhangt. 1
zo’n Spurt kost al snel een euro of 4 en er komt een hele club bezorgers onder aansturing van Hans
Maaskant aan te pas om het in de brievenbussen te krijgen.
Nee, dan Facebook. Op maandag wordt bekend dat er een machtsstrijd is ontstaan tussen de vrouw
van Henk Liefers en een Turkse kapper over Henk’s krullenbol en een dag later weet heel Nederland
het. Reacties en foto’s van biljartballen schieten over en weer. Enorm veel actie en reactie. Delen van
informatie is een piece of cake. Alhoewel? Toen Bernarda Beking op de site waar je foto’s kon kopen
van de Midwinter Marathon een linkje wilde plakken naar de site van AV Veluwe, waar 1200 gratis
foto’s stonden, kon dat niet.
Ik blijf braaf (?!?) de Spurt maken en wens u veel leesplezier.
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Informatie van de ledenadministrateur:
Sinds april 2015 heb ik de ledenadministratie overgenomen van Berry de Wied.
Om jullie wat meer informatie te verstrekken over de leden van de vereniging zal ik iedere Spurt iets
vertellen over onze leden. Je moet dan denken aan aantal leden, aantal vrouwen/mannen, leeftijd,
waar wonen ze, etc.
Mochten er behoefte zijn aan bepaalde informatie laat het mij dan weten. Dan ga ik kijken of ik achter
de gewenste informatie kan komen. Stuur je vraag naar Leden@avveluwe.nl.
Daarnaast wil ik ook de Spurt gebruiken om sommige leden te bereiken.
In iedere Spurt zal ik ook de nieuwe en vertrokken leden weergeven en wie er de komende periode
jarig is. Altijd leuk om de jarigen te feliciteren tijdens de trainingen.
Als laatste heb ik nog een verzoek, mochten je persoonsgegevens (vooral je e-mailadres of
telefoonnummer) wijzigen laat het mij dan weten. Niets is zo vervelend als we je niet kunnen bereiken.
Groetjes,
Frank
---------------------------------------------------------------------Hoe veel leden heeft AV Veluwe op 1-2-2016

Man;
279; 51%
Vereningsleden;
26; 5%

Bondsleden;
521; 95%

Vrouw;
242; 44%

Graag zou ik in contact willen komen met de volgende leden:
- Roy Felix
- Pascal Vliegenthart
- Judith Steenbergen
- Arjen van Zanten
Dus mocht je je naam hierboven zien staan neem a.u.b. contact met mij via leden@avveluwe.nl.
Of mocht je een van deze personen kennen informeer hem dan hierover.
Groetjes,
Frank Vervoort
Ledenadministrateur AV Veluwe
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Nieuwe en vertrekkende leden:
(Periode november 2015 / januari 2016)

Aanmeldingen:

Afmeldingen:

Karin Cordia
Annegriet Bosch
Leon Barten
Jodien Hoetink
Sandra van ’t Goor
Chantal Herms-van Poppel
Esmeé Holdijk
Frank Oudt
Maarten Laan
Fred Laan
Ans Drost
Gert ter Buurkes
Marjolijn Mulderij
Johnny Jansen
Otto Mengelberg
Esther Vinkenvleugel
Elmer Hartkamp
Ton Jansen
Sanne Hissink
Angela van der Mast - Onvlee
Ellen van Vliet - Landeweerd
Erik de Vries
Marjorie Veneman
Ella Lobregt - van Buuren
Susanne Linthorst
Marco Meijerink
Wim Jochems
Marieke Jochems
Marja Klopman
Miranda Hissink
Esmaralda Kers
Marco de Boer
Jan Kers
Lenie Kers - Bloemink
Stenn Westrik
Peter Oosterhaven
Dilek Sahin
Dennis Weerts

Kitty Groothedde
Kick Janssen
Liesel Feldkamp
Esther Gerritsen-Kappen
Annette Voets
Ruud van Etten
Regina van Etten
Suus Zijl-Luttikhuis
Inez Weijer
Marianne Bonder
Jan Maassen
Tamara Maassen
André Olsthoorn
Gerard Poelarends
Monique Dijkhuizen
Joëlle Sinnema
Lieke Huisman
Wouter Kamp
Ben van Werven
Natascha van den Brom-Berkhoff
Werner Fortgens
Kimberly van Amersfoort
Willem Kramer
Marlous van 't Erve
Melanie de Bruïne
Gert-Jan Eijkemans
Roy Hartgers
Peter van Sint Annaland
Marianne van der Veen
Arno Walhout
Henk van der Does
Theo van der Schoot
Astrid Beerten
Nicolette Verdugt
Linda Ooms
Jaring de Vries
Jannie de Vries
Cathy Mateboer
Leen Dekker
Carel Voorhorst

Alle nieuwe leden wensen we veel plezier met
hardlopen bij AV Veluwe. Alle leden die ons verlaten
hebben hopen we toch weer snel terug te zien.
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Verjaardagen:
(Periode maart 2016 / mei 2016)
Maart:
Jeroen Lamfers
Frans Buitenhuis
Arno Buitenhuis
Pascal Vliegenthart
Anneke Visser
Marieke Jochems
Wilbert Besseling
Marga Strunk-Bulthuis
Corinne Cantor
Bas de Roos
Erwin Berghuis
Willy-Els van Vliet
Petra Koster
Lia van der Meulen
Miriam Geerdes-Gazzah
Patricia Blaak
Jan van Ommen
Jan Mulder
Ronald Derksen
Dennis van Lohuizen
Wilma Groen
Esmaralda Kers
Marjan van de Kraats
Judith Volker-Stegeman
Frans van Melsen
Reinarda Meijerink
Tine Bijl
Jenneke Weijers
Ronald Everts
Rachel de Weerd
Marco Betman
Fieke Hiemstra
JanHendrik Wolters
Peter Bakker
Fred van Essen
Claudia Wendersteyt
Susanne Leunk
Carolien van de Kamp
Linda Stolk
Marjan Denkers
Kees Weeda
Gert ter Buurkes
Romboud Bennink
Monique van den Bos

1
2
3
3
5
7
8
8
9
10
12
12
12
12
16
16
17
18
18
19
19
19
20
20
20
21
22
23
23
23
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
29
29
30
30

April:
Henry Weessies
Jelmer van Leeningen
Nanik Schumacher
Antoinette van der Geer
Simone Rietvelt
Barry Simon
Chris Willems
Ton van der Cruijsen
Peter Bosch
Nils Weessies
Jolanda van der Bles - Blankennagel
Rinus Groen
Veerle Bonder
Hennie Weekhout
Marcel Mars
Marjorie Veneman
John van Midden
Tineke Regterschot
Rene de Jonge
Jaap van Katwijk
Otto Mengelberg
Bob de Vries
Tinus Kleverwal
Jacqueline de Graaf
Susan Langeler
Erik Geerdes
Henk van der Schaaf
Ellen Wijnhout
Fred Laan
Danielle Krouwel
Beanca Huisman
Mariette van Marrewijk
Rob Petersen
Ruud Frieling
Henry Huttinga
Erik Streep
Helene Geers
Martijn Langenbach
Frans Nab
Martien van den Broek
Frank de Graeff
Ute Stoop-Hahn
Edith Stromberg

2
3
4
4
4
4
5
6
7
7
7
9
10
10
10
10
11
11
12
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
19
20
21
21
22
22
22
23
26
27
28
29
30
30

Mei:
Marjan Bennink-Meinesz
Ismael Sarica
Gerda Beeuwkes
Marcel Cantor
Raoul Huisman
Alie Kraal-Adema
Walter Stouten
Henk Kager
Simone Middelveld
Melanie Hartgers - Tjapkes
Lidy Kerkhof Jonkman
Ben Koops
Riette Modderkolk
Jan Dobbe
Ilse de Wied
Brenda Scholten
Hubert von Berg
Tim van Heumen
Geert Dekker
Hendrika Keijzer
Marcia Schut
Thijs van de Kamp
Edward van den Berg
Maaike Molenkamp
Ans Musters - van Gurp
Peggy Keijzer
Roland Besselink
Marjan Vermeer
Erik Wiersma
Leonie Diks
Diana Gerritsen
Louise Nijmeijer
Joyce Vink
Anja Kool-Borjeson
Trees Stens
Frans Stoop
Michel Brenninkmeijer
Paul Kok
Roy Felix
Eddy Wulfsen
Ed van der Zwaan
Fred Schat
Marleen Vos
Hans Marsman
Janke Wassink
Ali van Veen
Annemiek Baak
Robert van Hunen
Marjet Amptmeijer
Sylvia Maassen
Monique den Uijl

1
1
1
2
3
3
3
4
5
6
6
6
6
10
11
11
12
12
12
13
14
15
16
16
17
17
18
19
19
19
20
21
21
21
22
24
25
25
25
26
26
27
27
27
29
29
29
29
30
30
31
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Trainers Coördinatie Groep
De trainers coördinatie groep of in het kort TCG is de schakel
tussen de trainers en het bestuur.
Bij AV Veluwe zijn zo’n 35 trainers actief. Met 6 dagen per
week met meerdere trainingsgroepen op een dag is er het
een en ander aan organisatie nodig. Het doel van de TCG is
te helpen bij het realiseren van deze trainingen zoals die van
een bij de Atletiekunie aangesloten club verwacht wordt.
De TCG heeft een aantal taken.








zorgt dat het aantal trainers op peil blijft,
zij zorgt ervoor dat bijscholingen worden geregeld,
draagt zorg voor de uitbetaling van de trainersvergoedingen,
houdt wet- en regelgeving die gevolgen kunnen hebben voor trainers bij,
houdt ontwikkelingen bij ten aanzien van trainingstechnische zaken.
draagt zorg voor jaarlijkse bijscholing EHBO/AED
de instroom van nieuwe atleten o.a. door organiseren beginners cursussen, Start to Run.
Organiseren van trainingen voor een bepaald doel zoals de midwintermarathon

Nemi v.d. Reest
De TCG onderhoudt contacten met de trainers over alle gemeenschappelijke zaken die de training
betreffen:





zoals de soort training van iedere groep,
het voldoen aan de kwaliteitseisen van de Atletiekunie,
het volgen van cursussen en bijscholingen,
het stimuleren van de veiligheid en gezondheid van de atleten.

9999



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

Zij vergaderen zo in de regel 1x per maand, en hebben daarnaast veelvuldig via de email en telefoon
contact met elkaar.
De trainers worden maandelijks door middel van een digitale nieuwsbrief geïnformeerd en op de
hoogte gehouden.
De TCG organiseert tenminste één keer per jaar een trainersmeeting.
De TCG bestaat op dit moment uit 4 personen:
John Benjamins (secretaris), Marike Robbers, Nemi van Reest en Aat Kerpershoek

Henk Liefers toen en nu, zoek de 10 verschillen
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Agenda Algemene Ledenvergadering AV Veluwe 23-03-2016
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ALV
van AV Veluwe.
Deze vindt plaats op:
Woensdag 23 maart om 20.30 uur in het clubhuis van CSV Apeldoorn.
1) Opening en vaststelling agenda
2) Binnen gekomen stukken.
3) Presentatie acties: bestuur, wedstrijdcommissie,TCG , Brainstormcommissie en Wisenttrail
organisatie
4) Bespreking notulen ALV 2015
5) Financieel jaarverslag,begroting en rapportage kascommissie
6) Jaarverslag secretaris
7) Jaarverslag wedstrijdcommissie
8) Terugblik 2015 en visie voor 2016
9) Bestuurswisselingen
10) Rondvraag
11) Sluiting
De financiële stukken kunnen 2 weken voor de vergadering worden op gevraagd bij de
penningmeester: penningmeester@avveluwe.nl

Kopgroep 10km Klaverbladloop
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Jaarverslag secretaris AV Veluwe 2015

Ook in 2015 is AV Veluwe weer volop in beweging geweest. Het 40 jarig jubileum, de eerste
Kroondomeintrail en de Wisenttrail hebben dit jaar plaats gevonden. Vele vrijwilligers hebben zich het
afgelopen jaar weer ingezet om dit mogelijk te maken.

Dit kan omdat AV Veluwe een stabiele vereniging is met ruim 500 leden en financieel gezond is. Het
jaar begon met de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie zoals altijd goed bezocht. De prestaties kwamen
hierna vooral tijdens de Midwinter marathon en de indoorwedstrijden in Omnisport. De
Leestencross gaf een prachtig plaatje met veel sneeuw.
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Ook de dames kwamen aanbod in de Noman race.
De hardloop4daagse werd gehouden en was wederom een succes
Het jubileum was een succes en de opkomst goed. De trailclinic was een leuke activiteit en de
barbecue viel in de smaak.
Aan het einde werd voor de eerste keer de vrijwilliger van het jaar gekozen. Deze keer zelfs twee:
Tonny en Lex van de Brink. Zij ontvingen een certificaat met een speld van verdienste.
In de zomer was het tijd voor de Runnerswordloop, zoals vaak onder goede omstandigheden.
Het clubkampioenschap werd gehouden op de atletiek baan over 5 KM.
Rachel de Weerd en Dick Elzenga zijn de nieuwe clubkampioenen in 2015

In het najaar is met de Randerode cross het AV Veluwe wedstrijdjaar afgesloten.

De bestuurlijke vacatures zijn grotendeels weer opgevuld: Erik Wiersma neemt het voorzitterschap op
zich en Marleen Otten vervangt Marianne v/d Veen als penningmeester.
Inmiddels is 2016 begonnen, een nieuw jaar met nieuwe kansen om AV Veluwe weer op de kaart te
zetten.
Martin Helmink
Secretaris AV Veluwe
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Midwinter Marathon 2016
Tot verbazing van menig hardloper blijft het jaarlijkse evenement de naam Marathon voeren terwijl de
langste afstand 25 kilometer is. Dat de commerciële keuze om de marathon te schrappen en meer
focus op de 8km te leggen bleek geen slechte keuze gezien het enorme aantal deelnemers dit jaar. Er
kwam gewoon geen eind aan het enorme lint van lopers.
Hier wat sfeerbeelden
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Even voorstellen: Marleen
Otten onze
penningmeesteres
Sinds januari 2013 ben ik lid van AV
Veluwe. Hardlopen doe ik echter al
vanaf mijn 9e. Begonnen in Holten bij
AV Holten en later tijdens mijn studie
in Nijmegen bij NSAV 't Haasje en
Nijmegen Atletiek. In 2009 ben ik in
Apeldoorn gaan samenwonen en lid
geworden van AV'34. Na mijn eerste
zwangerschap ben ik overgestapt
naar AV Veluwe. Vooral het buiten
sporten in een afwisselende
omgeving en duurlopen in het bos
maken het hardlopen voor mij een
ideale sport.
Het in groepsverband trainen met een
ontspannen sfeer maken het voor mij
fijn om bij AV Veluwe te trainen.
Toen Marianne mij vorig jaar benaderde voor de functie van penningmeester leek het mij meteen leuk
en een mooie manier om wat voor de vereniging te doen. Sinds januari draai ik mee in het bestuur en
dat bevalt me goed.

Privé werk ik 4 dagen in de week bij de gemeente Arnhem. Daarnaast woon ik samen met mijn vriend
en heb ik een zoontje van 3 en een van 6 maanden.
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Wisenttrail-organisatie
De wisenttrail-organisatie is ondergebracht in een aparte stichting en bestaat uit Michel van Driel,
Maurice Winterman, Erik Geerdes en René de Jonge.
Hun doel is zich middels uitdagende trails en een perfecte organisatie te onderscheiden van de
gemiddelde loop. Hiermee hopen ze telkens zoveel deelnemers te enthousiasmeren dat er jaarlijks
een leuk bedrag naar de vereniging kan worden overgemaakt.
Hierin zijn ze het eerste jaar ruimschoots geslaagd !
Op 6 september jongstleden werd de eerste wisenttrail georganiseerd. Drie afstanden (16 - 32 en
53km) met start en finish voor het prachtige gebouw van Ceaserea. Ondersteund door een kleine 100
vrijwilligers (heel veel dank !!!) en een aantal goede sponsors (o.a. Runners World, Saucony en
Running Movements) werd het een groot succes. De 700 deelnemers waren na afloop unaniem
enthousiast. Geroemd werden onder andere de (zware !) parcoursen, de organisatie en de
start/finishlocatie. Ook de herinnering (functioneel shirt) viel in goede smaak.

Op oudjaarsdag werd de wisentwintertrail georganiseerd met start en finish bij CSV Apeldoorn.
Wederom drie afstanden (8,5 – 16 en 23km). Door een slimme parcourskeuze en omdat er geen
uitslagen werden opgemaakt was het mogelijk deze trail te organiseren met slechts een handjevol
vrijwilligers. Ruim 500 deelnemers stonden aan de start. Ook nu weer karrevrachten met
complimenten. Onder andere over het verrassende parcours, de recreatieve opzet, de gezelligheid na
afloop (oliebollen en soep) en de accommodatie.
De wisenttrail staat op de kaart.
Sinds kort worden er regelmatig wisenttrainingstrails georganiseerd. De organisatie houdt er rekening
mee dat het maximum aantal deelnemers voor de tweede editie van de zomerversie (4 september
2016) snel na het open gaan van de inschrijving (op 1 april) bereikt zal zijn. En voor oudjaarsdag 2016
wordt gehoopt op sneeuw ........
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Runnersworld Apeldoorn Hardloop4daagse
De Hardloop4daagse is een van de grootste evenementen dat door AV
Veluwe georganiseerd wordt.

Dit jaar vindt de 15de editie plaats, de 15de en tevens laatste…

De laatste keer.
Ja, jij leest het goed. Deze 15e editie van de hardloop4daagse zal de laatste editie worden.
Het is inmiddels 14 jaar achter elkaar gelukt om met ongeveer 130 (bijna) allemaal AVVeluwe
vrijwilligers een voor Nederland uniek 4-daags hardloop evenement in Apeldoorn te realiseren. Ook
voor dit jaar heb ik er weer alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. (wat een geweldige club is
AVVeluwe toch eigenlijk!)
Waarom stoppen we er dan mee vraag je je misschien af. We stoppen, omdat het ons niet gelukt is
vrijwilligers voor de bestuursfuncties te vinden. We sluiten de geschiedenis van de hardloop4daagse
af met een jubileum editie: De 15de editie van DE hardloop4daagse.

De wedstrijd van het bestuur
Het bestuur:
Marita Bekker (Secretaris, Penningmeester)
René van Vliet (Vrijwilligers)
Hans van Driel (Parkoersen)
Dik Musch (Voorzitter, PR)

Het inschrijven is al even aan de gang. Ik zie vele bekende namen, waaronder diverse lopers van het
eerste uur. Opvallend is ook het groot aantal AVVeluwe lopers. Logisch misschien, want het is wel
de laaste kans om mee te lopen.
Kan of wil je niet lopen, dan kan je altijd nog aan de wedstrijd mee helpen als vrijwilliger.
Eind september 2015 klonk voor het bestuur het startschot al. En net zoals dat ik dat, bij b.v. de
Holterbergloop van afgelopen oktober deed, zijn we rustig gestart.
(De Holterberg loop was mijn eerste wedstrijdje na lange periode blessure leed)
Eerst aftastend.. Wie loopt er mee? Zijn er nieuwe ‘lopers’? Wie staat er naast me in het veld? Het
startveld is klein, 4 bestuursleden nog maar, helaas geen nieuwe gezicht erbij laatstaan mensen die
het overwillen nemen.
Na goed overleg onderling en met AVVeluwe bestuur, maar ook met een ieders thuisfront besloten
we unaniem dat de 15de editie er moest komen maar dit wel onze laatste wedstrijd zou worden.
Inmiddels hebben we wat bergjes achter de rug, zo is de begroting rond, zijn alle verguningen
aangevraagd, de sponsoren benadert en de voorinschrijvingen lopen. Zelfs sneller dan voorgaande
jaren. We hebben weer de steun toegezegd gekregen van een mooi team groepshoofden. Elk
19

groepshoofd zorgt voor zijn/haar eigen onderdeel en regelt een eigen groep mensen om zich heen
om de klus te klaren.
We zijn al een heel eind opweg met onze ‘loop’. Het begon wat stroef, maar inmiddels zijn we wat
meer aan’t genieten van alles wat er om heen gebeurt (vele reacties van de atleten, de pers,
AVVeluwe-genoten en sponsors) . Natuurlijk komen ook de pijntjes, zorgen over de muziek en het
busvervoer, het mogelijk groter aantal deelnemers, zijn er voldoende vrijwilligers enz.
Uit ervaring weet ik dat er ook nog een enorme dip gaat komen en we ons afvragen waarom we er in
vredesnaam weer aan begonnen zijn. Bij de Holterbergloop had ik dat bij kilopmeter 15, bij de
organistatie van de hardloop4daagse komt dat, weet ik, net na de sluiting van de voorinschrijving.

Dan na 2 weekjes moeizaam lopen op karakter , komt het eind doel zicht. Wanneer op
vrijdagmiddag de atleten binnenstromen en ik vele bekende en vrolijke gezichten zie, slaat de twijfel
toe en ik besef dat er versneld moet worden om nog een beetje fatsoenlijke tijd te lopen. Na het
startschot van etappe 1 kan ik moeizaam versnellen en blijven de pijntjes. Staat iedereen op de
post? Geen grappenmakers die wat lintjes verplaatsen? blijft het weer goed? Loopt de tijdregistratie
goed? Pas wanneer de eerste atleet binnenkomt keert de rust terug en kan ik relexed versnellen.
Daarna is het alleen maar lekker rennen, elke etappe is vergelijkbaar met een ‘berg’ van de
holterbergloop, zwaar omhoog, maar na de 1ste finisher ontspannen naar beneden.
Na 6 bergen komt de eind spurt, je bent al moe, maar toch moet je nog even alle geven. Bij de
hardloop4daagse is dat het uitzoeken wie er 1ste,2de en 3de geworden zijn.
Dan na de finish (onze prijsuitreiking) uithijgen en genieten.
Dagen daarna zit ik nog vaak na te genieten van de wedstrijd.
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De finish.
De laatste keer een hardloop4daagse lopen in 60km, 100km, estafette of een losse etappe. De
laatste start vanuit een paardentrailer, het laatste Pinksterweekend op de hardloop4daagse
camping..
De laatste keer tijdens de hardloop4daagse het parkeren regelen, de atleten van water voorzien, of
ze begeleiden langs het parcours. De laatste keer parcours uitzetten, voorfietsen, linten ruimen enz..
Maar ook de laatste keer start en finish opbouwen en afbreken de laatste keer medailles om de nek
van de uitgeputte atleten hangen, de laatste bedankjes langs de route van de genietende lopers.

Wij geven er nog een keer een daverende klap op en dan is het mooi geweest. Doen jullie mee?
Dit is de laatste kans om deel te nemen aan dit unieke evenement als loper en als vrijwilliger.
Schrijf je in op de 60 km, 100 km of schrijf in met een estafette team
http://hardloop4daagse.nl/inschrijven.html
of meld je aan als vrijwilliger bij René
vrijwilliger@hardloop4daagse.nl
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M65 het jaar van de waarheid
Laten wij als AV Veluwe nu een paar gasten in de gelederen hebben die in 2016 65 worden en tot de
top van Nederland behoren in hun klasse; Cees Weeda en Ton Smit.
De paar records die niet vacant zijn zullen worden verpulverd en ook op de nader afstanden mogen
we het nodige geweld op de baan en weg verwachten. Ton Smit heeft bijvoorbeeld in zijn agenda
staan om het Nederlands Record op het uur op de baan te verbeteren. Hij is recordhouder bij de M60
in 16.137m in 2011 in Epe.
Wat zijn die records die staan?
Baan
1.000m
3.000m
5.000m

Paul Kok
Henk Kager
Henk Kager

0.03.55,80
0.13.33,80
0.22.53,00

4-10-2011
21-5-1991
15-6-1988

Epe
Apeldoorn
Apeldoorn

Weg
10km
15km
10EM
20km
21.1km
25km
Marathon

Bert van der Saag
Bert van der Saag
Henk Kager
Henk Kager
Bert van der Saag
Ep Winterman
Bert Willems

0.45.11,00
1.08.45,00
1.19.30,00
1.40.52,00
1.36.56,00
2.18.28,00
4.09.45,00

18-08-2012
30-09-2012
29-10-1988
21-05-1988
05/11/2011
16-08-2009
17-10-2010

Apeldoorn
Velp
Nijverdal
Soest
Epe
Zebrak (CZ)
Mallorca (ES)

Ton liep in Vaassen dit jaar 38.12 op het iets te korte parcours in Vaassen op de 10km en Cees Weeda
op de 10EM ook in Vaassen 1.04.17.
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Clubkampioenschap
2016 1e wedstrijd
Leestencross
Bas de Kluizenaar
Zondagmorgen was de (midden
in de winter) Leestencross.
Zaterdag nog een fraai
voorjaarszonnetje, vannacht
was de wereld omgetoverd in
een winters tafereel.
Toch waren er nog 121 bikkels op komen draven om hiervan te genieten. 18 Man/ vrouw hield het
voor gezien vanwege griep, verkoudheid of het slechte weer. Als wedstrijdcommissie eerst een
bekentenis: Er is een foutje gemaakt bij het uitzetten van het parcours, de afstand was 4,7/9,4/14,1
km. i.p.v. 5/10/15 km. Diegenen welke vandaag een P.R. hebben gelopen moeten dus nog even
terugrekenen. Hans had het parcours wel vrij weten te maken van takken en stronken, het sneeuwvrij
maken lukte niet helemaal.
Het was zwaar lopen in de natte sneeuw. En de meeste finishers hadden moeite met praten omdat ze
stijve kaken van de kou hadden. Toch zijn er mooie tijden neergezet. Deze verschijnen nog op de
site maar voor het zo ver is gaan de tijdwaarnemers nog aan het rekenen omdat ook het
clubkampioenschap hierin meegewogen zal worden.
Na afloop voor alle deelnemers een heerlijke beker chocolade met slagroom en daarna snel naar
huis voor een warme douche. (Nee toch niet iedereen,
enkelen waren direct afgereisd naar het Omnisport
om Tonnie Stouten Nederlands Kampioen op de 3 km
te zien worden, vandaar ook o.a. zijn afwezigheid op
het clubkampioenschap.)
De eerste tussenstand is na correctie met leeftijd en
geslacht (Noot redactie: waarom dubbele correctie

leeftijd en geslacht als je als vrouwen tegen elkaar
loopt?) 1e tijd echte tijd, 2e na correctie
Dames

1.
2.
3.

Nelleke Evers
Esther Labohm
Ingrid Hazeleger

58.02
46.29
49.20

36.15
36.41
37.23

Dick Elzenga
Shayne Rookhuyzen
Jan Hollak

37.25
37.28
44.22

32.09
34.53
37.10

Heren

1.
2.
3.
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Amsterdam 40 jaar

Ep Winterman

Op veel plaatsen waar ik tot het jaar 2000 als wedstrijdloper kwam sta ik tegenwoordig vaak in de
stand van “Winterman Sport” behulpzaam te zijn bij het graveren van medailles.
Zo ook vorig jaar oktober bij de 40ste marathon van Amsterdam, waar ik terug dacht aan 40 jaar
geleden toen ik als deelnemer aan de start stond van de eerste keer Amsterdam. Mijn tweede
marathon in mijn leven.
Het was de tijd dat steeds meer steden in de wereld besloten een marathon te organiseren als gevolg
van de eerste looprage , overgewaaid uit Amerika. Op het parcours van de Olympische marathon van
1928 werd op 3 mei 1975 de eerste Amsterdamse marathon georganiseerd met start en finish in het
Olympisch stadion. De Amsterdamse Atletiekverenigingen ATOS, AV 23,Blauw Wit en Sagitta waren
verantwoordelijk voor de organisatie. Naast de organisatie bestond er een comité van aanbeveling
onder voorzitterschap van Frank Jutte de toenmalige voorzitter van de KNAU en een ere comité,
waarin o.a Fanny Blankers Koen. In het organisatiecomité zaten o.a G.Jansen, de winnaar van de
eerste Apeldoornse Midwintermarathon in 1974 en Michel Lukkien, de latere importeur van Nike
sportschoenen in Nederland. Rondom de marathon was in het Olympisch stadion een compleet
programma georganiseerd met onder meer een voetbaltoernooi tussen Oud Noord Holland, Oud
Rotterdam, Oud Twente en Oud Amsterdam, een muzikale show van een Doedelzakband en
parachutespringen. In het programmaboekje , dat voor vijftig cent te koop was viel vooral de grote
Heinekenreclame op. Bier en hardlopen gingen toen nog gemoedelijk met elkaar om.

Voor deze eerste marathon was door de Amsterdamse kunstenaar Kees Verkade een bronzen beeld
van een hardloper ontworpen . Deze "Campari Trofee"(weer een drankreclame ) was de eerste prijs.
Miss Amsterdam was ingehuurd om deze uit te reiken.
Tevens was er voor de eerste drie aankomende De grote Winkler Prins encyclopedie beschikbaar.
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Van geldprijzen zoals tegenwoordig was nog geen sprake.
Naast bekers en vanen hadden diverse sponsors voor aardige prijzen gezorgd zoals: een Rolex
horloge van fl. 1000,00 ,een naaimachine van fl. 985,00, een fiets van fl.300,00, een fototoestel van
fl. 629,00 en een slaapkamer tapijt ter waarde van fl.6,50 per strekkende meter gebracht en gelegd.
Het parcours was gemeten door de gemeentelijke terreinmeetdienst. Het zou nog een tijdje duren voor
Maurice deze taak over zou nemen.
In totaal hadden zich voor dit evenement 224 deelnemers ingeschreven, waaronder 3 vrouwen. Uit het
buitenland kwamen 27 deelnemers t.w. Engeland, Canada Australië Denemarken, Noorwegen,
Oostenrijk, West Duitsland en België. Van Kenianen en Ethiopiërs nog geen spoor. Senioren tot 40
jaar waren er 117. Tussen 40-60 jaar 77 deelnemers. Apeldoorn mocht zich in zijn eerste marathon in
1974 verheugen in 216 deelnemers. (foto onder links Henk Kalf 1e Nederlander)

Voor mijzelf zou deze marathon dus mijn tweede worden. Na Apeldoorn eind januari zou ik hier een
gooi doen naar een tijd onder de drie uur, destijds de droom van iedere beginnende marathonloper.
De weersvoorspelling was 14 graden, met zo af en toe een bui en veel wind.
Dat zou dus betekenen de eerste helft verschuilen in groepje en de tweede helft kijken hoe het nog
voelde. Als ik nu de oude foto's bekijk, zie ik er een waarop een groepje langs de Amstel koopt. Zelf
loop ik hier op kop. Het eerste foutje dus. Dat blijkt ook uit de tussentijden. De eerste 5 km in 17.30,
waarna de volgende 5 km tijden snel oplopen van 19 minuten naar 23 minuten tussen 30 en 35 km.
Het tweede foutje .Er is dus nog veel te leren. Na 30 km kom ik bij de veteraan Jacob Haklander uit
Harderwijk te lopen. Ik ken Jacob van de prestatielopen en wedstrijden op de Veluwe. Ook zijn wens
is onder de drie uur. In de krant van maandag lees ik in een interview dat het hem is gelukt.
Na 35 km is hij bij me weggelopen daar ik voor de laatste 7 km 44 minuten nodig heb.
Mijn eindtijd kwam hiermee uit op 3.07.40. Het zou nog tot duren tot juni 1976 voordat ik dit genoegen
mocht hebben onder de drie uur te lopen. Waar Apeldoorn inmiddels is gestopt met de marathon is
Amsterdam uitgegroeid tot een wedstrijd met 45000 deelnemers.
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De digitale hardloper van nu
Helmink

Martin

Hardlopen is genieten van de natuur, het met je zelf in
gevecht zijn tegen die vermoeide spieren en het fijne
gevoel achteraf. Tijden veranderen, tegenwoordig is
alles digitaal ook het hardlopen.
Ik sta te popelen om te vertrekken maar zie de lucht
staat mij dit tegen. Het is git zwart als ik buiten omhoog
kijk. Help toch geen regen.
De buienradar wordt gecheckt ik wordt hier niet blij van. Gelukkig kijkt de buien app 3 uur vooruit en ik
moet wachten. Mijn ipod is al gecheckt het beste muziekje is gedownload en de GPS staat op scherp.
Mijn oortjes passen goed.
Dan klinkt er een geluidje, ik moet weg er klinkt een signaaltje op mijn iphone en ik vertrek. Het gaat
zwaar na 15 minuten 3.7 KM gelopen 158 Kcal verbruikt en een knal rood hoofd. Ik bekijk mijn
schema en check mijn schoenen via een appje pas is mijn schokdemping aan, dit gaat beter ik ga nu
als de brandweer.
De hartslag gaat omhoog, dit wil ik niet, dus even dat chipje in mijn borstkast activeren. Zo nu is alles
onder controle.
Als ik langzaam in mijn comfortzone probeer te lopen, blijkt dat mijn oplader toch zijn beste tijd gehad
had. Alle elektronica valt stil. Ik loop, hoor alleen mijn adem en de vogels in het bos.
Heerlijk…, waar heb ik eigenlijk al die elektronica voor nodig ?
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Veluwe leden NK Indoor Masters
Hoe verzin je het als atletiekunie een NK Indoor voor masters en het NK 10km op de weg voor
masters tegelijk. Dan kan in hetzelfde weekend ook wel het clubkampioenschap AV Veluwe cross.
Toch?
Ook dit jaar weer ereplaatsen voor AV Veluwe en de nodige clubrecords.
1e plaats V40 Rachel de Weerd

2.39.59

1500m 2e plaats V40 Rachel de Weerd

5.30.03

800m

2e plaats M50 Tonnie Stouten

4.32.58

4e plaats M55 Jan Hollak

5.14.32

3000m 1e plaats M50 Tonnie Stouten
2e plaats V40 Rachel de Weerd

9.36.66
11.46.03

.
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Lief en Leed
Marike Robbers

Frans Nab en

Helaas gaat hardlopen niet zonder blessures.
Lief&Leed wordt dan ook met enige regelmaat
ingeschakeld door leden/ trainers van AV Veluwe.
Afhankelijk van de ernst van de blessure, sturen we
een kaartje of gaan we bij het Veluwelid langs.
In 2015 hebben we 30 keer aandacht besteed aan
lopers vanwege leed. Vaak horen we van hen terug dat
het gewaardeerd wordt.
Met ruim 500 leden kunnen we ons niet indenken dat er
binnen de gehele vereniging ‘maar’ 30 lopers een
blessure of andere leed hebben doorgemaakt.
Hierbij dus ook een kleine oproep: Mis je een van je
lopers/ loopmaatje al een paar weken of hoor je dat hij/
zij door wat voor reden een tijd niet kan lopen, aarzel
niet en stuur een mailtje naar Lief&Leed.
Wij ondernemen dan actie en hopen hiermee het leed een klein beetje te verzachten en mensen te blijven
stimuleren na de blessure het lopen weer op te pakken.
We heten niet voor niets Lief&Leed en hebben gelukkig ook Lief- kaartjes/ bezoekjes afgelegd afgelopen
jaar. Afgelopen jaar zijn 4 loopsters van Veluwe bevallen van een dochter/ zoon. Ook zijn er lopers getrouwd
en hebben een aantal de leeftijd bereikt van 65, 70 en zelfs 92 jaar!
Met jullie medewerking kan Lief&Leed zich ook in 2016 blijven
inzetten voor onze leden.
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de SPURT
Clubblad van atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn
Opgericht maart 1970

41e jaargang nr 1
Maart 2016
De Spurt staat open voor iedereen die
lid is van AV Veluwe en iets over onze
sport wil melden.
Ook foto's en/of illustraties zijn welkom.
Bij niet plaatsen of wijzigen van je
artikel zal behalve bij spelling- en/of
grammaticale fouten altijd door de
redactie met de schrijver worden
overlegd.

Bestuur
Voorzitter
Erik Wiersma
voorzitter@avveluwe.nl

Algemeen lid
Elbert Voogt
Peter van Neijhof

Secretaris
Martin Helmink
secretaris@avveluwe.nl

Inschrijvingen
wedstrijden@avveluwe.nl

Hardloop4daagse
stichtingbestuur:
Dik Musch
Gemma Velders
Marita Bekker
Rene van Vliet
Hans van Driel
info@hardloop4daagse.nl

Parcours

De Spurt verschijnt op
1/3, 1/6, 1/9, 1/12
Sluitingsdatum kopij 2 weken voordien.
Graag digitaal aanleveren in
Word Arial 10.

Penningmeester

Redactie / vormgeving

Trainers-coördinatiegroep

Nab en Marike Robbers
liefenleed@avveluwe.nl

Rinus Groen 055 3668763
rin.groen@planet.nl

John Benjamins (secretaris)
tcg-secretaris@avveluwe.nl
Aat Kerpershoek, Nemi van der
Reest, Marike Robbers

En toen was het toch nog
even winter.

Clubrecords
Tonnie Stouten
clubrecords@avveluwe.nl

Website
www.avveluwe.nl
webmaster@avveluwe.nl

Ledenadministratie
Frank Vervoort
leden@avveluwe.nl

Beginnersgroepcoördinatie

Marleen Otten
penningmeester@avveluwe.nl
giro 3151045
t.n.v. penningmeester AV Veluwe

Hans van Driel (foto)
h.driel73@chello.nl
055 5223016 Herman Mol

Lief en leed Frans

Vertrouwens Contact
Persoon
Simone Middelveld
055-5787759
Vertrouwenspersoonvrouw@avveluwe.nl
Dik Musch
06-51481799
Vertrouwenspersoonman@avveluwe.nl

Berry de Wied
beginners@avveluwe.nl

P e rs PR (vacature)
prpers@avveluwe.nl

Cover
Ben de Klos

Materiaalbeheer
Arjan Kiers
Ron de Kluizenaar

Ereleden
Henk Kager
Henk Baakman †
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