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Van de voorzitter    Erik Wiersma  

 
Ik schrijf  dit voorwoord net na dat ik de Wisenttrail heb gelopen, 16 prachtige kilometers door ons aller 
achtertuin.  Wat heb ik genoten van de omgeving, de natuur en al die andere blije lopers. Dit werd 
mogelijk gemaakt door een werkelijk perfecte organisatie. Ik wil vanaf deze plek de organisatie dan 
ook bedanken voor deze practige editie, datzelfde geldt natuurlijk ook voor de vele vrijwilligers die voor 
een belangrijk deel uit onze eigen vereniging komen. 
  
Het leuke van hardlopen is dat je elke training of wedstrijd weer opnieuw begint en hoopt dat alle 
voorgaande trainingen je weer een beetje beter hebben gemaakt. Dat is natuurlijk ook heel vaak zo, 
maar we kennen vrijwel allemaal het gevoel dat het net even wat minder gaat dan je gehoopt had. Of 
nog erger dat je een blessure oploopt. Door wat gas terug te nemen en wat hulp van een professional 
komen we vaak ook wel snel weer terug op ons niveau. 
  
Ik heb zelf ook de afgelopen maanden ervaren dat het even wat minder met me ging (niet specifiek op 
fysiek nivo). Ik was  daardoor niet in staat om een aantal zaken binnen AV Veluwe op te pakken, deze 
zijn even blijven liggen. Het gaat dan met name om samen met jullie verder na te denken over de 
toekomst van onze vereniging. Om in hardlooptermen te spreken, ik zit in de herstelfase en hoop 
binnenkort weer volledig van de partij te zijn en pak dit dan ook zo snel mogelijk weer op. 
  
De komende periode hebben we nog een paar mooie wedstrjden binnen onze vereniging voor de 
boeg, de Baanloop op 5 oktober, de Randerodecross op 6 november en natuurlijk de Winterwisent op 
31 december. Binnenkort zullen ook weer de trainingen starten voor de Midwintermarathon en dan 
specifiek voor de Asselronde en de Mini-marathon. Ik hoop velen van jullie te zien bij de wedstrijden 
en de trainingen. 

 Inhoud: 

03. Voorwoord  
04. Van de redacteur 
05 tm 07. Ledenadministratie 
09. EK Amsterdam 
10. Ton’s kriebel 
11 tm 13. Kim Mulder  
14. Afscheid Simone 
15. Clubkampioenschap 

17.tm 19. Wisenttrail 
20 en 21. Midzomer Marathon 
22 tm 24. RW Loop 2016 
25 en 26. NK Masters 
27. Raar plaatje  
28. Rio 
29. Randeroodecross 
30. Colofon 02, 08, 16, 27, 31 en 32. Sponsors 
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De beleving     Rinus Groen  

Er zijn ca 2 miljoen mensen in Nederland die regelmatig hardlopen. Dat is een enorme aanwas sinds 

de jaren 70 waarin ik begon. Daar waar je vroeger voor gel werd versleten ben je nu gewoon. De 

kwaliteit is echter niet evenredig met de kwantiteit gestegen. Daar waar ik vroeger met 1.12 op de 

halve marathon redelijk van voren zat zou ik nu heel vaak in de prijzen vallen of zelfs winnen. 

Hoe kan dat? Vroeger waren er wel wat vrouwen die hardliepen, maar dat waren er slecht enkelen. Nu 

heb je een Marikenloop met 9000 deelneemsters.  Persoonlijk denk ik dat er van die 2 miljoen meer 

den 2/3 vrouw is.

 

Het meedoen, de beleving dat is de drive. Niets mis mee. Wel jammer dat de atletiekunie, een oud log 

orgaan, hier onvoldoende tot niets mee doet. Dat komt enerzijds doordat men de klassieke atletiek de 

wedstrijdsport op de baan met technische nummers niet wil laten ondersneeuwen door al dit 

loopgeweld. 

Ik denk dat wij als AV Veluwe op een kleinere schaal hetzelfde laten zien. Waarom kunnen we al die 

mensen die lopen niet aan ons binden? Zelf denk ik dat het voordeel voor iemand om lid te zijn groter 

moet zijn dan het nadeel (de contributie). Ofwel als je lid bent zijn er een aantal evenementen waar je 

aan mee kunt doen waarbij je geen inschrijfgeld hoeft te betalen (de vereniging betaalt de organisatie 

uit de contributie). Ik denk dat wanneer je aan de Rotterdam marathon mag meedoen als je lid bent 

van een Rotterdamse atletiek vereniging de ledengroei niet te stoppen is. 

Vervolgens heb je natuurlijk heel veel papieren leden en is dat dan wel wat je wilt? Nee, liever een 

kleinere club met herkenbaar blauw tijdens alle lopen in Nederland. Ik draag zelf met plezier mijn 

steentje bij door deze Spurt te maken en wat mensen te begeleiden op loopgebied. Vroeger noemde 

Gert Jan Brouwer mij de blanke Keniaan. Afgelopen weekend was ik volgens de vrouw van Jo 

Scheltens de man van de blaadjes. Geuzentitel.  
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Informatie van de ledenadministrateur: 
 
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 
Ledenadministrateur AV Veluwe 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Op dit moment (13-8) heeft AV Veluwe het volgende aantal leden 

Soort Lid Man Vrouw Totaal 

Bondslid 286 247 533 

afgemeld 7 18 25 

Verenigingslid 4 2 6 

Relatielid 2 0 2 

 292 249 541 
Degene die zich afgemeld heeft blijft nog tot het eind van het jaar lid van de vereniging. 

 
Dit keer heb ik gekeken de leeftijdsopbouw van alle leden (bondslid en verenigingslid). 
Op dit moment is de gemiddelde leeftijd 48,4 jaar. De mannen zijn gemiddeld 51,1 jaar en de vrouwen 
zijn 45,2. In een staafdiagram ziet dat er als volgt uit. 

 
Hieruit blijkt dat de vrouwen op jongere leeftijd hardlopen maar dat er rond de 45-50 jaar een 
omslagpunt is waarna de mannen op latere leeftijd blijven hardlopen. 
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Graag zou ik in contact willen komen met de volgende leden (i.v.m. controleren contact- en 
persoonsgegevens): 
 
P. (Paul) van Alphen 
T. (Tom) Balke 
L.J. (Leo) Bisterbosch 
M. (Monique) van den Bos 
N. (Nico) den Braber 
J. (Johan) van den Brink 
J. (Jan) Dobbe 
F. (Freddie) Dooijeweerd 
J. (Jeremy) Eilander 
R. (Ronald) Everts 
A. (Antoinette) van der Geer 
H. (Helene) Geers 
E. (Edith) de Haan 
C.A.M. (Chris) Heeregrave 

M.I. (Marjolein) Hermans 
D.J.H.F. (Dennis) Homan 
P. (Pauline) Hoogeveen-Roelofs 
D. (Daphne) Karnebeek 
M. (Martin) Koster 
M. (Mariska) Logt 
T. (Theo) Makkink 
J. (John) van Midden 
H.J. (Henk) Nijman 
R. (Roelina) Nijmeijer 
K. (Klaske) Pinxsterhuis 
R. (Rozanne) van Rijkom 
C.M. (Carin) van Rijssen-Nab 
H. (Henk) Slijkhuis 

A.M.H. (Monique) Staal 
J. (Judith) Steenbergen 
H.J. (Harry) van der Stok 
C. (Cees) Tiemens 
G.W.C. (Chiel) van Tongeren 
P. (Pascal) Vliegenthart 
E. (Erik) de Vries 
E. (Eelco) van Waas 
A.E. (Annelies) Wester 
E.P.A. (Eugene) Wijnen 
M.A.C. (Monique) Wijnen 
R.C.W. (Ron) Yanse 
A. (Arjen) van Zanten 

 
Dus mocht je hierboven genoemd staan stuur mij even een mail (leden@avveluwe.nl) dan kunnen we 
de gegevens even controleren. 
 
Alvast bedankt. 
 
Frank 
---------------------------------------------------------------------- 

 

Nieuwe en vertrekkende leden: 
(Periode mei 2016 / augustus 2016) 
 

Aanmeldingen: 
Judith Witlox 
Lindsey Markus 
Maria van Driel 
Mirjam van Gerrevink 
Pauly Driessen 
Linda Edelenbos-Tijssen 
Marieke Boerkamp 
Beanca Huisman-Reinders 
Celine de Loos 

Afmeldingen: 
Diana van Ommeren 
Jan Peter Schouten 
Sanne Hissink 
Tonny Uppelschoten 
Aad Verveld 
Marjolein Anema 
Joop Scheltens 
Leona van Leenen-Acken 
Trudy Mooiweer 
Els Heimerikx 
Gaby Faulhaber 
Eli Slotboom  

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. 

mailto:leden@avveluwe.nl
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Verjaardagen: 
(Periode sep 2016 / nov 2016) 
 
   

  

Oktober: 

Henk Liefers 1 
Leona van Leenen-Acken 1 
Annegriet Bosch 4 
Martin Helmink 5 
Adri Derickx 5 
Joke van Leeningen 6 
Marjolijn Mulderij 6 
Claudia de Wied 6 
Maurice Winterman 6 
Marco de Boer 6 
Didy Heij 7 
José Tempelmans Plat-Jansen 7 
Sandra van 't Goor 7 
Marleen Otten 7 
Erik-Jan Muts 7 
Piet Arends 8 
Inge Meijerink 8 
Hannie Kroon 9 
Cor van der Brink 11 
Ton Tonino 11 
Niels van Elzelingen 11 
Carina Evertse 11 
Mark Westerhof 12 
Maartje Le Goff 12 
Mirjam van Gerrevink 12 
Gett Smit 13 
Erik de Vries 13 
Frits Reupkes 15 
Eelco Mensinga 15 
Ciska Lamberts 16 
Johan van den Brink 18 
Wim de Haan 19 
Eli Slotboom 19 
Rico van Leeuwen 20 
Mijntje Crone 21 
Loes van der Meer 22 
Jan Veltman 24 
Sibo van der Laan 24 
Jaap Wind 25 
Josien Olthuis 25 
Mark Groote bromhaar 27 
Henk Nijman 27 
Ramon Lentink 27 
Ed Maternum 28 
Henri Rutgers 28 
Mariska Logt 28 
Rene van Vliet 29 
Ron Yanse 29 
Janet van Ginkel 29 
Dennis Verzijl 29 
Jan Koppers 31 
Arjan Kiers 31 

November: 

Margriet Zweverink 1 
Jeroen Verheul 1 
Eliza Bonder 1 
Esther Vinkenvleugel 2 
Francis Berghuis ten Have 5 
Ingrid Jansen 6 
Lex van den Brink 6 
Harry Kers 8 
Jos Homringhausen 9 
Marjolein Anema 9 
Seran Nijkamp 10 
Gaby Faulhaber 11 
Eric Baten 11 
Vincent van Ginkel 11 
Simon Beemsterboer 11 
Bert Willems 14 
Fränk Rietveld 14 
Jeroen Boersma 14 
Margreet Ferwerda 15 
Ingrid Leemkuil-van Zijverden 15 
Edith de Haan 17 
Diana van Ommeren 19 
Shayne Rookhuyzen 19 
Lucette Garritsen-Hessels 21 
Patty Bouwens 23 
Annemarie Hessels 23 
Jan-Willem Drieënhuizen 24 
Simone Felder 24 
Jan Grashuis 26 
Els Heimerikx 27 
Gradus Buitenhuis 28 
Peter van Neijhof 28 
Kim Lamfers 28 
Frank Oudt 30 

September: 

Nick Palapessy 1 
Aad Verveld 2 
Fred Scholten 3 
Martine Jonker 4 
Karla Griede 5 
Geralda van den Brink 6 
Theo Makkink 7 
Jolanda Peters 7 
Frank Vervoort 7 
Marc Vastenhout 9 
Marjolein Hermans 9 
Evalyne van Lokhorst 9 
Sandria Belt 10 
Linda Vloedbeld 11 
Micheline Tasseron 11 
Marcel Derksen 11 
Rita van Beem 12 
Nathalie Bourgonje 12 
Martijn Paalman 12 
Chris Heeregrave 13 
Harry van der Stok 13 
Gert van den Brink 14 
Diana Smies 14 
Marielle Fluit 14 
Dennis Weerts 14 
Gerri Zieck 15 
Anna Makaloy 15 
Ans van den Broek-Willems 17 
Rein van der Hoek 17 
Karin van Driel 17 
Jeroen van Beek 17 
Hans van Geel 18 
Lizzy Castermans 19 
Gertjan Lahuis 19 
Ronnie Hinrichs 19 
Froukje Last 20 
Gerhard Brummelkamp 23 
Benno van der Bles 24 
Angela van der Mast - Onvlee 24 
Geert ter Heerdt 26 
Irma Kleverwal 27 
Tonnie Stouten 27 
Jaya Sicco Smit 28 
Miranda van Loon 28 
Judith Witlox 28 
Wim van Bussel 29 
Ingrid Roodink-Smies 29 
Esmeé Holdijk 29 
Hans van Driel 30 
Herman Mol 30 



 



EK Amsterdam     Rinus Groen 

Op uitnodiging van Cor Lambregts, een oud - Olympiaganger, zat ik met mijn vrouw Ineke op de 

tribune in Amsterdam te genieten van de Europese Kampioenschappen atletiek in ons eigen 

Amsterdam. Op de tribune zaten we tussen allemaal toppers uit de jaren 80. 

 

Een echt succes voor de vaderlandse atletiek. Niet alleen qua kosten was het evenement een succes, 

maar zeker ook qua prestaties. Op de meerkamp goud voor Anouk Vetter die vlak voor onze neus op 

het slotnummer de 800m over de finish kwam. 
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Ton’s kriebel   Ton Smit 

Bij mijn “bedoelde afscheid” van de wedstrijdsport in 2011 liep ik in december van dat jaar een 

nationaal baanrecord 1-uurloop M60 met 16.127 m. 

Echter, na enige jaren begon het toch weer te “kriebelen” en nam ik mij voor zo nu en dan weer een 

wedstrijd te gaan lopen. Door enige blessures en een knieoperatie duurde deze rentree iets langer 

dan oorspronkelijk gepland. 

In 2016 wilde ik weer “meedraaien” en het jaar in december afsluiten met een recordpoging 1-uurloop 

M65. Echter, op een woensdagavond training van Henk Liefers hoorde ik dat er de volgende dinsdag 

een aanval op mijn record uit 2011 werd gedaan. Ik besloot toen om als “baanvulling” en generale 

repetitie ook mee te doen met een aanval op het bestaande record M65, met een afstand die juist 

voldoende zou zijn om de bestaande afstand aan te scherpen en met een marge als uitdaging voor 

december. 

Zo gezegd, zo gedaan, op 21 juni stonden we klaar voor de start, in de regen. Het record stond op 

13.801 m. en ik had me voorgenomen ongeveer 14.500 m. af te leggen in het beschikbare uur, om 

zodoende ook in december nog een haalbaar doel te hebben. Ik wist van de vorige keer, inmiddels 4,5 

jaar geleden, dat de eerste 10.000 m. moeilijk zouden zijn. Dit klopte nog steeds, maar de regen, 

inmiddels een wolkbreuk, werd een nog grotere tegenstander. De baan leek op sommige plekken wel 

op een steeplechase waterbak, zoveel water bleef er achter. 

Vanaf 12.000 m. kreeg ik op één of andere wijze een kick door deze absurde omstandigheden en kon 

enigszins versnellen tot rondjes 95” à 96”. Uiteindelijk bleek dit ruimschoots voldoende om opnieuw 

een nationaal record te lopen, 14.818 m. Een afstand die uitdaagt om in december nog eens te 

verbeteren. 

 

Bovendien lukte het de uitdager niet om mijn bestaande record M60 te verbeteren, dus ging ik naar 

huis met twee nationale baanrecords en kletsnatte kleren. 
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Wisenttrail 53 km     Kim Mulder 

De vraag die mij al 2 weken bezighoud: “Kan ik de 53 km Wisenttrail wel aan zo kort na een 100km?” 
Aangekomen in Ugchelen zijn we de tweede die de auto parkeert. Uit die auto stapt een dame die er 
snel uit ziet. Er heeft geen deelnemerslijst op internet gestaan. Normaal verdiep ik mij toch een beetje 
in de dames die meedoen. In de kerk, waar we onze startnummers kunnen ophalen, hangt de 
deelnemerslijst. Als ik zie dat er 9 dames meedoen, wordt ik toch wel zenuwachtig. Nog even snel 
googlen wat zij hebben gelopen. Ik zou ze toch moeten kunnen hebben?? Maar ja, dan speelt er nog 
in mijn hoofd dat het wel pas 2 weken geleden is dat ik 100km heb gelopen… Daar moet ik niet 
aandenken! 

 

 
15 min voor de start, voor de 3e x nog even naar het toilet. T zou zonde zijn om op deze (relatief) 
korte afstand als je onderweg een pitstop moet houden. Het regent en met een bril wordt het uitzicht 
daardoor niet beter. Nog even zitten denken om toch een petje op te doen, maar dat vind ik altijd zo 
warm. 
 

We begeven ons naar de start. De man achter de speeker adviseert aan de snellere lopers om 
vooraan plaats te nemen, omdat het een trechter start is. Ik weet niet waar ik bij behoor t.o.v. deze 
mannen, maar wil wel snel starten, dus ga ik naast de voorste mannen staan. Ja, op dat moment 
bedenk ik om op tempo van start te gaan en dan te kijken hoe mijn benen het houden, dus dan zie ik 
wel waar ik strand. 
 

In de regen klinkt het startschot. Eindelijk mag ik weer lekker gaan hobbelen (ja, het thuisfront heeft 
steeds wat te verduren hoor als er een paar dagen voor een wedstrijd niet gerend mag worden). 
Daar gaan we lekker door het bos. Het is zo kicken om te merken met welke snelheid je zo door het 
bos heen rent, heuveltje op en af. Kijk, het zijn hier geen enorme afdalingen, maar ik merk dat ik het 
naar beneden gaan steeds gaver begin te vinden. (Dat trainen tijdens de vakantie in Frankrijk waarbij 
ik deed alsof ik als een Super Mario was en van de ene naar de andere steen moest springen heeft 
wel goed gedaan). 
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Voor mij loopt de eerste man, ik volg hem op de voet, na een paar kilometer ga ik er langs en loop ik 
op mijn eigen tempo verder. Nu hangen achter mij 2 mannen. Als er eentje een opmerking maakt dat 
hij vind dat ik het logisch is dat ik met mijn lange benen zo makkelijk naar beneden kom. Vertel ik hem 
dat ik dat omhoog mij toch gemakkelijker af gaat. Ha ha, zegt hij:”Bij mij is dat anders om. Dat komt 
door mijn buikje, nee hoor dat valt wel mee”. Lachend vraag ik hem om dan voor mij te komen lopen, 
zodat ik dat zelf kan beoordelen. Ik heb geen idee hoe hij eruit ziet. Dat gaat hem niet worden met 
deze snelheid, geeft hij aan. Waarop de andere man vraagt of ik de dame van de Salland ben. 
Verlegen zeg ik maar ja en geef aan hier anoniem te willen lopen.  

Af en toe hoor ik de 2 mannen nog samen praten, steeds geven ze aan mij te moeten laten gaan. 
Maar ga ik dit zelf wel volhouden? Ik heb mijn horloge op navigatie staan, maar zie kilometertijden van 
4.30, 4.25, 4.35 min/km langskomen. Ik had van te voren bedacht dat ik lig tussen de 5.10-5.20 
min/km zou moeten kunnen lopen. Wetende dat er nog heel wat zand gaat komen, bedenk ik mij dat ik 
dan iig wat speling heb voor op de Kootwijkerzandvlaktes. Dan hoor ik de mannen niet meer. 
Rond de 20 km banjer ik door het zand en wordt ik door een vrijwilligster nog net op de afslag naar 
rechts gewezen (later bleek dat hier een aantal lopers fout zijn gelopen).

 

 
Van de 20 km maak ik een sprongetje naar de 23 km en daar is de 2e verzorgingspost. Dan op naar 
de 30 km waar het zand zal gaan beginnen. Wat een mooie heide. Om mij heen kijkend hoop ik 
misschien nog wat wild te spotten, maar daar is het al te laat voor denk ik. 
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Na de post op 32 km duik ik de zandvlakte op. Ik loop lekker door het mulle zand. Maar Kim, dit is een 
race! Tijdens de trainingen mag je wel altijd expres het mulle zand pakken, maar tijdens een race 
moet je je het niet te moeilijk maken. Nu goed opletten waar het mogelijk is om de harde stukken te 
lopen. 
 

Als dan ook nog het zonnetje gaat schijnen ben ik alweer bijna bij de 40 km. En wat is dat gaaf als ik 
langs een groep enthousiaste mensen kom die enorm staan te klappen en mij aanmoedigen. Ik krijg 
er kippenvel van! Ik wil toch even kwijt dat het publiek echt moet weten hoe belangrijk en motiverend 
jullie zijn! 
 

Heel enthousiast duik ik het bos weer in en ben weer helemaal in mijn element. Nog even snel wat 
drinken bij de verzorgingspost op 44 km en dan op weg naar de verrassingspost. Ja, ik ben erg 
nieuwsgierig. Wat zou de verrassing zijn? Dan staat daar midden in een zandvlakte een enorme witte 
tent. Wat een gave sfeer, alsof je in de Sahara bent bij een Nomadendorp. En dan die overheerlijke 
smoothie. Ik kan het niet laten om er 2 te nemen. Ik bedank de mensen, want dit had ik net nodig. Dan 
gas er weer op. Nog maar iets van 6 km te gaan. 
 

Dan komt de 53 km samen bij de andere afstanden. Al die tijd had ik alleen gelopen en dan is het wel 
heel leuk om weer tussen de mensen te lopen. Het inspireert mij, lekker slingerend door het bos heen. 
En wat zijn trailers sociaal. Ik weet ook niet hoe hard ik hijg, maar steeds als ik weer achter iemand 
loop gaat diegene echt helemaal aan de kant staan om de weg voor mij vrij te maken. Zo loop ik door. 
En als mijn horloge 53 km aangeeft, komt DE Man in het gele t-shirt mij tegenmoed gefietst. “Kim, je 
doet het gewoon weer!” , zegt hij. Ik krijg vleugels. Niets van vermoeide benen. Nee, alleen een paar 
klutsknieen, maar mag dat? Met veel applaus wordt ik binnengehaald. 

 
Iedereen spreekt zijn verbazing uit, maar voor mij is het ook onbegrijpelijk. De kick die ik krijg om door 
de bossen, zand en heide te rennen is niet meer te stoppen! 
(Trots ben ik op mijn eindtijd van 4.16 uur met 28 min voor op de eerste man) 
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Afscheid Simone Middelveld   Het is mooi geweest. 

 

''Het is mooi geweest'' zegt Simone', na 10 jaar training geven. 

Natuurlijk blijft ze hardlopen, ze ruilt alleen van shirtje. Van langs de baan staan en een programma 

draaien rent ze vanaf volgende week mee in de groep, op de baan of in het bos. 

Samen met Jan Kuiper heeft ze de afgelopen jaren de trainingen verzorgd. 

Het plezier aan hardlopen, het verkrijgen van tips en adviezen van trainers was voor haar destijds de 

motivatie om de cursus assistent trainer loopgroepen te volgen. 

Zo kon ze de beginners en licht gevorderden enthousiasmeren, en behoeden voor blessures. 

Jan hoeft gelukkig niet alleen verder, Lia van der Meulen neemt het stokje over van Simone. 

Op 24 augustus was de laatste training van Simone en nam ze afscheid, met champagne op het eind. 

Lief & Leed en de TCG nipten gezellig mee. Voor Simone was er een bloemetje en cadeaubon als 

dank voor haar inzet. 
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Coopertest / Clubkampioenschap Woensdag 5 oktober 2016 

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 5000m (tevens het Clubkampioenschap), 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 Trees Stens en Irma Kleverwal door het aanmeldformulier in te 

sturen. Ook is na-inschrijving op de dag zelf mogelijk, maar wij zien liever dat jullie je online via de site 

van de AV Veluwe aanmelden. 

Inschrijven voor de Coopertest en Baanloop 

Dit kan alleen op de wedstrijddag vanaf 18.45 uur. 

Kosten voor niet-leden AV Veluwe 

Voor alle onderdelen geldt hetzelfde bedrag, namelijk €3. Voor leden van AV Veluwe gratis! Geen 

pinmogelijkheid, dus neem voldoende contanten mee. Gepast betalen! 

Starttijden 19.00 uur Coopertest 20.00 uur Clubkampioenschap 5000 meter 

 

Locatie en kleedruimte Atletiekbaan Orderbos Apeldoorn. Douche- en kleedgelegenheid en EHBO. 



 



17 

 

Wisentttrail 2016   Rene de Jonge 

 
Het is zondag 4 september, iets over half negen ‘s avonds. Ik zit, net als Erik, Michel en Maurice (net 
als de deelnemers en de vrijwilligers?) uitgepierd op de bank. Voordat de ogen definitief dichtvallen, 
post ik namens de Wisenttrail nog snel even een berichtje op Facebook:  
“We willen alle deelnemers en alle vrijwilligers enorm bedanken ! Het was een topdag ! We kijken 
tevreden terug. Jullie ook?  
Her en der zijn vast nog verbeteringen mogelijk. Deze zullen we proberen te realiseren bij editie 3, op 
zondag 3 september 2017. 
We plaatsen zo snel mogelijk de uitslagen en (vele) foto’s op onze site. En dan? Dan rusten we even 
uit. Eventjes maar. Want op 1 november start de inschrijving van de WisentWinterTrail. Anders, maar 
minstens zo mooi !” 
 

 
 
De uren erna stromen de positieve reacties binnen. Zonder te overdrijven, 100-en tegelijk. We worden 
er verlegen van. Wat vooral genoemd wordt? De strakke organisatie, het enthousiasme onder de 
vrijwilligers, de geweldige mooie, maar ook o zo zware, parcoursen. 
Het was het waard. De maandenlange voorbereidingen, de hectiek van de laatste weken. We hebben 
weer een stap gezet richting ons doel: een top-evenement met veel deelnemers organiseren ! AV 
Veluwe op de kaart zetten. Dit jaar hadden we 830 deelnemers. Volgend jaar meer dan 1000? 
 
Onmogelijk zonder de hulp van bijna 100 vrijwilligers. Een dag later mail ik hen het volgende: “  
Wij kijken terug op een geslaagd evenement. Dank aan jullie allen !!  
Zonder jullie hulp geen Wisenttrail!!!” 
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Midzomer Marathon 

De Midwinter Marathon heet nog steeds marathon, maar de langste afstand is 25km. Net als zo veel 

kleinere marathons krabt de organisatie zich achter de oren of een grote logistieke operatie wel de 

investering waard is. Schoorl, Maassluis, Utrecht, Sneek, Lisse, Maastricht etc etc. Stuk voor stuk 

verdwenen de kleine marathons in Nederland en bleven de mega evenementen Amsterdam, 

Rotterdam en Eindhoven over.  Ook Enschede wordt een beetje weg gedrukt door Rotterdam een 

week eerder. 

Zelf heb ik 17 keer de hele hier gelopen en het mooie vond ik altijd dat veel mensen uit Schoorl en 

Egmond hier kwamen lopen omdat ze de hei zo prachtig vonden. Ik ging juist naar Schoorl en 

Egmond omdat ik de duinen en het strand zo mooi vond. Ofwel koester wat je hebt want wij zijn best 

verwend met al die prachtige natuur. 

Ik fietste vooruit om wat foto’s te maken en op het Lammerspad zag ik opeens een wild varken 

verbaasd naar me kijken. In al die 40 jaar dat ik in dat gebied loop heb ik echt hoogst zelden een wild 

varken gezien en zeker niet langs het Lammerspad. Toch maar eens wat eerder uit de veren? 

Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Dit jaar werd een balletje opgegooid om op het prachtige 

gebied rond de Asselse hei weer een echte marathon te houden. Vanwege wat verzet binnen de 

Gemeente werd er een limiet gesteld aan het totaal aantal deelnemers. Maar het ging door. Een 

prachtige avond met veel lopers en loopsters die blij waren met dit nieuwe evenement onder regie 

van Titus Mulder en Theo van Maanen.

 



En wie stond aan de wieg? Aad Steijlen die man die met pijn in zijn hart zijn Midwinter Marathon zag 

omgetoverd worden naar een massale 8km. Ook nu stond hij aan de wieg en gaf het startschot.

 

Er komt een vervolg in 2017 met een limiet van 2000. 
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Runners World Loop 2016 

Elk jaar is het weer een gezellige bijeenkomst van veelal dezelfde mensen in De maten bij de Runners 

World Loop, zo ook in 2016. En zoals elk jaar was het weer tropisch warm. 

 

De start van de 5km boven en onder de start van de 10km. 
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Onder de deelnemers veel AV Veluwe, herkenbaar aan ons mooie clubtenue 

 

Boven Nr 367 Cees Tiemens na jaren weer eens aan de start en als 61 jarige net boven de 20 

minuten op de 5km. Onder 179 Ton Smit die het clubrecord bij de mannen 65 verpulverde. 
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Boven: Ook altijd van de party onze grand (of juist small??) old lady Nelleke Evers. Onder: Zowel het 

jubileum shirt en het klassieke tenue in 1 shot. 
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NK Masters 2016 

Dit jaar was 

het NK 

Masters 

naast de 

deur in 

Amersfoort. 

En elk jaar 

zijn er veel 

AV Veluwe 

atleten 

present bij 

zo’n NK 

voor krasse 

knarren, als 

ik ze 

oneerbiedig 

zo mag 

noemen. 

In 2016 

Waren er 

slecht 3 

atleten 

aanwezig, 

dat wil zeggen.  

 

 

 

 

 

Ton Smit zijn vakantie liep 

uit met de terugvlucht 

waardoor hij niet kon en 

Rachel de Weerd meldde 

zich een kwartier voor de 

start van de 800m, daar 

waar 90 minuten het 

minimum is en kon weer 

huiswaarts 

onverrichterzake.  

Jammer, maar een harde 

leerschool zorgt er voor 

dat je dit nooit weer 

gebeurt. Rachel was 

trouwens 1 van de 16 die 

weggestuurd werden 

wegens te laat melden. 
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Maar dan is er natuurlijk kersverse 

M50 Tonnie Stouten die de vlag 

hoog hield met een titel op de 

5000m en zilver op de 10.000m. 

Niet alleen de plaats was prachtig, 

ook de tijd op de 5000m van 

16.23.30 mag er wezen. Dat Tonnie 

niet meer zo snel herstelt als 

vroeger ervoer hij een dag later toen 

hij erg moe was en zicht moest 

tevreden stellen met een tijd van 

35.09.31. Maar ja, wie doet het hem 

na?? 
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Met een bierfiets de Vaalseberg op, wat je maar leuk vindt 
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Lets go Rio      Martin Helmink 

Als je dit leest zit de sportzomer er al weer bijna op.  

Eerst in het voorjaar kleurde Apeldoorn roze. De Giro was een spetterend spektakel met een mooie 

winnaar in de proloog, onze eigen Tom Dumoulin doorbrak nog net niet de geluidsbarrière maar er 

moest wel een stuk extra asfalt aangelegd worden bij Omnisport om dit mogelijk te maken. Dacht ik, ik 

ga eens door die bocht knallen maar bleek het asfalt doodleuk al opgeruimd te zijn. Dat is balen. Weg 

roze wolk, dan maar AV Veluws blauw dat doet het altijd goed. 

Het EK atletiek in Amsterdam was een groot succes. Goud voor Dafne Schippers en Churandy 

Martina op de 100 meter. Rio kom maar op. 

Wat een mooie prestatie van Dafne Schippers een olympisch zilveren medaille, maar daar kwam ze 

niet voor. De schoenen vlogen over de baan. Waarschijnlijk de verkeerde maat en geen 

hakverhoging, altijd belangrijk bij dames. Zelfs ik weet loop een wedstrijd nooit op nieuwe schoenen 

voor je ze hebt uitgetest. 

Die Brazilianen lachten er om, die lagen lekker op het strand naar het volleybal te kijken. Coppa 

Cabana, je weet wel… 

Tussen al dat geweld door stond de Runnersworldloop op het programma. Zoals altijd strijden AV 

Veluwe atleten daar om de eer. Dit jaar was het onderdeel van het club kampioenschap dus niemand 

kon zich verschuilen. Mede door het commentaar van de energieke Henk Borgmeijer werd het een 

mooie wedstrijd.Gert Jan Wassink werd de winnaar, hier wel ja, hij miste het EK en de Olympische 

spelen enige weken daarvoor maar net. Over vier jaar weer een kans Gert Jan Tokio komt eraan. Een 

goede voorbereiding is het halve werk.  

Mijn advies aan Gert Jan,  je kunt niet vroeg genoeg beginnen, dus iedere dag Shusi eten en het komt 

helemaal goed.  Lets go Tokio. 
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Randerodecross  Zondag 6 november 2016 

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. In plaats van de vertrouwde AV Veluwe agenda 

krijg je nu een kopje eigengemaakte snert aangeboden!  

Starttijden  

11.00 3,2km (1 ronde) 6,4km (2 rondes) 9,6km (3 rondes) 16,1km (5 rondes) 

 

Kosten 

3,2km € 5 6,4km € 7,50 9,6km € 8,50 16,1km € 9,50 

 

Na-inschrijving  

3,2km €5 6,4km, 9,6km en 16,1km €10 

 

Inschrijven 

Voorinschrijven is mogelijk tot en met 1 november via de site van de AV Veluwe. Op de wedstrijddag 

zelf is er mogelijkheid tot na-inschrijving. Gepast betalen! 

 

Locatie 

De start en finish is bij Zr. Meijboomlaan onder het viaduct te Apeldoorn. Geen douche en 

kleedgelegenheid aanwezig. EHBO wel aanwezig. 
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