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Van de voorzitter

Erik Wiersma

Ik heb net de indrukwekkende voordracht van Jan Terlouw bij de "De Wereld Draait Door" zitten kijken
als ik aangespoord word om het voorwoord voor de Spurt in te leveren. Even lastig schakelen van de
grote onderwerpen als klimaatprobleem en het vertrouwen in de maatschappij, naar onze eigen
hardloopvereniging.
Nog even zwevend, probeer ik dit op ons zelf te betrekken dan denk ik dat we als vereniging best
goed en duurzaam bezig zijn. Voor ons geen eigen gebouwen, kunstgrasvelden, banen, kleedkamers
en wat al niet meer. We maken gebruik van wat er al is en proberen dat optimaal te gebruiken. Niet
alleen handig en prettig voor ons allen, maar ook best duurzaam. Dit sust mijn geweten weer een klein
beetje, ik sta weer met mijn benen op de grond.
We zijn in november gestart met een eerste bijeenkomst van de brainstorm groep, dit was een leuke
en geslaagde eerste bijeenkomst met veel goede ideeën. We gaan hier binnenkort weer mee verder
om deze ideeën verder uit te werken. Er waren veel leuke ideeën om wat meer dynamiek te brengen.
Een van de ideeën die ik jullie niet wil onthouden, is om met enige regelmaat op zaterdag op een
andere locatie te starten. We hebben natuurlijk een prachtige omgeving om te lopen, maar er is in
onze directe omgeving nog veel meer moois te vinden. De trainingsgroep van Luc doet dit nu al af en
toe op zaterdag en deze trainingen zijn altijd erg populair en worden erg gewaardeerd door de groep.
Ik ben benieuwd hoe jullie dit vinden, we hebben al iemand bereid gevonden om per keer dat we dat
doen routes te maken met verschillende afstanden voor de diverse groepen. Laat het me weten,
spreek me aan tijdens een training, stuur een mailtje, schrijf op onze facebook pagina, …
Het is inmiddels al weer December, het jaar bijna voorbij, de traditionele kerstkransloop wordt gelukkig
weer georganiseerd, gezellig met zijn allen lopen en na afloop wat lekkers. Ik ben er zelf deze keer
niet bij, ik ga samen met twee hardloop maatjes de halve marathon van Ameland lopen. Dit alles voor
mezelf als voorbereiding voor de Asselronde.
Tot slot wil ik jullie bedanken voor dit hardloopjaar en jullie heel fijne feestdagen wensen, ik hoop jullie
in grote getale in het nieuwe jaar te zien op de nieuwjaarsreceptie, hou de site in de gaten voor de
exacte datum.
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Meten met twee maten

Rinus Groen

Bij de Runners World Loop kwam ik meer dood dan levend binnen in 24.10 op de 5km. Dit was het zei
ik tegen mijn vrouw. Ik kap er mee. Zoveel inspanning voor zo’n slechte tijd, dat is het niet waard.
Gelukkig heeft mijn vrouw na 34 jaar mijn gezeur dagelijks aan te horen er ook redelijk wat verstand
van. Wat wil je? Zei ze. Je loopt al haast een jaar 4 keer in de week een klein stukje te joggen. Om
hard te lopen moet je echt trainen.
Daar had ze een punt. De dag erna ging ik gelijk interval trainen, de 4 keer werd 5 keer. En zie daar
ruim een maand later liep ik op gemak 23.11 op de 5000m bij het clubkampioenschap. En wat is nu
het bijzondere? De 4 keer joggen deed ik om mijn hart de kans te geven te genezen van boezem
fibrillaties die ik heb sinds ik longembolie heb gehad. Bij de intervaltrainingen bleek ik een lagere
maximale hartslag te hebben en ook mijn gemiddelde hartslag was lager.
Ondanks dat ik blij was met mijn 23.11 was het mijn lot om op 15.53 op 3400m door te komen, mijn
persoonlijk record op de 5000m. En dat ik achter Suzanne Leunk was deed mijn ego ook niet goed.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst en naar een ander kijken om
je eigen prestatie te beoordelen is ook niet slim, maar toch doe je dat. In training overwon ik mijzelf
door 5 x 300m in 75 seconden te lopen met 25 seconden rust tussen de 300m-tjes. Wel met de
handen op de knieën na afloop, een tempo dat ik ooit 61 km aan 1 stuk sneller liep.

Dus gewoon de kleine persoonlijke succesjes koesteren. De wijze woorden van Ep Winterman, toen ik
hem vroeg of het hem niet stak dat hij zo enorm inleverde ten opzichte van zijn gloriejaren, “Het verval
hoort bij de leeftijd en dat hoort er gewoon bij en daar moet je je niet voor verstoppen” heb ik in mijn
achterhoofd. Dat hij daarna vrijwel geen wedstrijden meer liep is zijn keuze, zolang ik er nog plezier in
heb blijf ik het gewoon doen.
Ook de Spurt maken is voor mij iets dat ik met veel plezier doe en daar hoef ik nog niet naar het
verleden te kijken om te zien hoe geweldig het ooit was. Met de snel verbeterende
computertoepassingen kan dat alleen maar beter worden.
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Jubileumfeestje in Eindhoven
Laat ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Anneke Visser, ik ben 48 jaar en ik heb een zoon van 23 jaar.
Als kind was ik al gek op sport, maar daar was drie jaar geleden niets meer van terug te vinden. Ik rookte
een pakje sigaretten en ik woog 108 kilo. Meer over dat verhaal kan je op mijn blog lezen. Sinds mei 2015
ben ik lid van AV Veluwe.

Verslag van mijn vijfde marathon
Als ik 's morgens wegrijd richting Eindhoven, voel ik dat het een mooie dag gaat worden en meestal klopt dat
gevoel wel. De vijfde marathontraining is als een zonnetje gegaan. De laatste weken voor de marathon (de
taperweken) die waren zeer hectisch en dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar al met al had ik er veel
vertrouwen in. Mijn streven was onder de vijf uur. Vijf uur?! Ik hoor je denken....Tja...ik ben een vreemde
eend in de bijt en ik ben degene die achterstevoren traint. Daar waar de meeste hardlopers netjes drie jaar
trainen en dan pas denken aan een marathon, was dat bij mij al na 9 maanden zo en probeer ik ondertussen
de basis en de snelheid goed te krijgen ;-) Dat komt omdat ik zo blij ben dat mijn spieren niet meer gevangen
zitten in een log lichaam. En ik ben gek op kilometers maken. Ik vind het heerlijk.

Als ik in Eindhoven aankom is het nog heel rustig. Ik ben vroeg en er is genoeg ruimte in de parkeergarage.
Ik had mijn zinnen gezet op een parkeergarage nabij de start en de eerste horde is genomen! Op weg naar
het beursgebouw dan maar en daar moet ik nog een half uur wachten tot ik het startbewijs mag ophalen. Het
is koud. Ondanks dat belooft het een prachtige dag te worden. Zonnig en niet te warm. Daar ben ik heel blij
om.
Gelijk bij het afhalen van het startbewijs merk ik het verschil met een immense marathon zoals Rotterdam.
Het is hier veel rustiger. Je kunt op je gemakje ergens gaan zitten. Hoewel dat later op de morgen wel
anders is. Ook kan ik weer 100 x naar de wc zonder dat er wachtrijen staan. Het wc-gebeuren is naar wens
verlopen. Echte marathonkenners weten wat dat inhoudt en de rest kan er vast wel wat bij bedenken. Is dat
niet op orde, kan je niet lekker lopen. Dat is ook altijd maar weer afwachten. Ik zei je al: ''het belooft een
mooie dag te worden''.
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Eenmaal in het startvak heb ik er enorm veel zin in. Ik heb mezelf nu echt beloofd rustig te starten en ik wil
proberen zo vlak mogelijk te lopen en dan maar kijken of het schip strandt en waar.

We gaan van start! Er is al een behoorlijke mensenmassa. Dan zie ik Marjan, Diana en Gert van AV Veluwe!
Een leuk begin van de marathon. We lopen gelijk langs het Philips stadion. Prachtig zo tegen de blauwe
lucht.
Langzaam kom ik op gang. Het duurt bij mij zeker vier kilometer tot de spanning een beetje uit mijn lijf gaat,
daarna kom ik heel langzaam in de flow. Gelukkig, niet zoals bij de laatste keer in Rotterdam waar van een
flow geen sprake was.
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Al gauw is het veld verdeeld, er lopen maar zo'n 2000 hardlopers mee op de marathon. Later op de dag
komt daar de halve marathon nog bij, dus maar even genieten van de relatieve rust. Wat een enorm
enthousiast publiek weer. Ze staan niet overal, maar dat maakt het ook zo fijn. Af en toe even flink lawaai en
daarna weer rust. Ik loop in een lekker ritme en zit op koers voor onder de vijf uur. Later blijkt dat ik 42,7 km
gelopen heb, dus ik dacht dat ik wat voor lag, maar dat was helaas niet zo. Het was net aan. Dat mag echter
de pret niet drukken, want ik loop gewoon ontzettend lekker. En ik wil het verval zoveel mogelijk beperken.
De man met de hamer heb ik vandaag al helemaal niet uitgenodigd en die is ook absoluut niet welkom!
Het parcours vind ik erg mooi. Er is telkens wat te zien. De ene keer is het een stuk mooie natuur met
paarden of koeien, de andere keer een mooi gebouw.
Ik loop als een dieseltje lekker door. Pas na de 33 km begint het tempo wat af te nemen. Toch heb ik de
schade beperkt kunnen houden, door alleen in de laatste kilometers even te wandelen bij de waterposten.
De laatste vier kilometers sluit ik mij even volledig af voor de buitenwereld. De laatste twee kilometer moet ik
veel moeite doen om niet over te geven. De gelletjes en het vele water klotsen door mijn buik en willen maar
al te graag een weg naar buiten vinden.
Het parcours, de mensenmassa en het lawaai komt nu als een grote wirwar op me af. Dit is een
overweldigende finish. Zoveel mensen, muziek, lopers, versieringen.
Ik heb nu moeite met al het lawaai en probeer me te blijven focussen. Wat duurt de weg naar de finish lang!
Maar dan...mag ik marathon 5 achter mijn naam schrijven en krijg ik weer een mooie medaille omgehangen.
Trots!
Ondanks dat ik mijn streeftijd niet heb gehaald ben ik heel blij met deze goed gelopen marathon en het heeft
me weer nieuwe inzichten gegeven. Officiële tijd 5.05.37. Ik heb mijn pr met wel 20 seconden verbeterd ;-)
De komende tijd ga ik me nog meer focussen op de basis. Dus minder of geen 30-ers meer in het
marathonprogramma, maar meer 20-ers met verschillende doeltempo's. Die mentale wedstrijd weet ik echt
wel te winnen. Nou de rest nog. Een echt snelle loper zal ik niet worden (hoewel ik mij op de kortere
afstanden aardig staande weet te houden), maar er zit nog meer in het vat en plezier heb ik altijd!
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Berlijn het debuut
Jan Grashuis

Zondag 25 september 2016 heb ik
mijn eerste marathon gelopen in
Berlijn. Het ging super. In een
mooi, vlak tempo naar een tijd van
2:47:45 gelopen. Een fantastisch
weekend gehad met VMI collega's
en andere lopers die voor Kika
liepen.
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Run-Dam-Run

Rinus Groen

Voor dat ik hardliep deed ik aan dammen. Mijn vader was dat door zijn schoonvader aangepraat en
om een wit voetje te halen ging hij gewillig achter het bord met de 100 vakken. Wij moesten daardoor
ook op dammen bij ZDV (Zutphense Dam Vereniging)
Nu was dammen in de jaren 70 een sport waarbij gerookt werd, veel gerookt. Toen ik begon met
hardlopen gaf dat (mee)roken al snel een conflict. En toen ik in naar Apeldoorn verhuisde stopte ik er
helemaal mee.
Één maal per jaar mocht ik nog wel als oud lid meedoen aan het damkampioenschap bij de
huisdammers. Dat waren trouwens allemaal dammers van een redelijk niveau maar vonden het niets
om 1 keer in de week op donderdag in een rookhol te gaan spelen met een klok en opschrijven welke
zet je wanneer gedaan had.
Het weekend vooraf aan zo’n damkampioenschap had ik bij mijn ouders al gewone kleren klaar
gelegd en direct na mijn werk liep ik van De Maten naar Zutphen (20km). Even wat eten, 10 potjes
sneldammen en hup rond middernacht met een beker naar het huis van mijn ouders met de nodige
gehaktballen en biertjes in de kraag naar bed.

Nu zit ik zo in elkaar dat ik al die partijen een tijdje kan onthouden en dan niet kan slapen omdat ik
alles ga analyseren. Rond een uur of 3 hield ik het niet meer, trok mijn vieze hardloopspullen weer aan
en liep langs de spoorlijn terug naar Apeldoorn.
Bij Klarenbeek dacht ik opeens dat er wellicht ook goederentreinen reden en het toch wel gevaarlijk
was wat ik deed. Heel alert op gevaar liep ik verder toen opeens vlak bij mij een koe luid ging loeien.
Ik schrok me helemaal klem en was blij dat ik thuis was.
Om 7.00 belde ik mijn moeder op die niet beter wist of dat ik boven in bed lag. Met deze stunt ben ik
denk ik de enige die ooit een Run-Dam-Run heeft gedaan.
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Kerstkransloop 2016!!!
Kerstkransloop 2016
Kerstkransjes, kerststol, warme chocolademelk met slagroom. Ja, het is weer bijna tijd voor de
kerstkransloop. Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer de kerstkransloop georganiseerd
bij het Leesten op zaterdag 17 december 9 uur.
Je kunt je inschrijven voor 5 verschillende niveau groepen. Voor iedere loper is een geschikte
groep.
De vaste trainers van de zaterdag zullen de groepen begeleiden. Loop je wekelijks op zaterdag,
ben je van harte welkom om in een andere omgeving te lopen in je vertrouwde groep. Loop je
(bijna) nooit op zaterdag, ben je ook van harte welkom een duurloop mee te lopen!
Nadien wordt de inwendige mens verzorgd en is er tijd om bij te kletsen.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Hopelijk tot 17 december.
Alles op een rij
Wanneer?
Zaterdag 17 december 9 uur (i.v.m. een groepsfoto graag uiterlijk 8.55 uur aanwezig)
De groepen zullen rond 10.30-10.45 uur weer terug zijn.
Waar?
Kiosk het Leesten
Hoenderloseweg 191, Ugchelen
Parkeren kan bij de kiosk
Kosten
€ 3,- (incl. consumptie Kiosk en lekkernijen)
Kleedgelegenheden
Toilet is aanwezig. Douchen is niet mogelijk
Inschrijven
Graag aanmelden via de site van AV Veluwe (uiterlijk 16 dec ’s avonds)
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Even voorstellen.
Mijn naam is Ben Koops en ik ben sinds begin 2016 de vrijwilligers coördinator bij AV Veluwe.
Iedere vereniging of organisatie heeft vrijwilligers nodig. Sterker nog, het kan niet zonder vrijwilligers bestaan.
Of je nu een bestuursfunctie hebt, trainer bent of mee helpt bij een wedstrijd, we zijn allemaal vrijwilligers.
Mijn plan is om één poule van vrijwilligers te creëren voor alle wedstrijden van AV Veluwe of waaraan de
naam AV Veluwe is verbonden. Bij deze wil ik je dan ook vragen of je in 2017 bij minimaal 1 wedstrijd
vrijwilliger wilt zijn. Je kunt zelf aangeven welke wedstrijd je voorkeur heeft. Ik probeer hier zo veel mogelijk
rekening mee te houden. Zo kan ik alvast aan een wedstrijd de vrijwilligers koppelen, dat scheelt een hoop
werk! Zo ziet onze loopagenda er voor 2017 uit.
-

12 Februari:
2 April:
17 Juni:
19 Augustus:
3 September:
5 November:
31 December

Leestencross
Nomenrace
Kroondomeintrail
Runnersworldloop
Wisenttrail
Randerodecross
Wisentwintertrail

Als je de vrijwilligers bij de wedstrijden bij elkaar optelt, hebben we per jaar 180 nodig. Dit betekend dat
wanneer ieder lid zich opgeeft als vrijwilliger, je 1 maal in de 3 jaar een keer komt helpen. Dat kan toch geen
probleem zijn?!
Ook in diverse commissies en het bestuur hebben we met enige regelmaat nieuwe vrijwilligers nodig. Op de
site zullen we deze publiceren.
Op nieuwe leden doe ik een dringend beroep om zich aan te melden. Je leert zo een heleboel mede lopers
kennen en dan wordt het lopen nog gezelliger.
Als je geen vrijwilliger wilt zijn, wat ik natuurlijk niet hoop, laat dit dan ook weten.
Ik train vaak op de dinsdagavond, als je mij eens persoonlijk eens wilt ontmoeten en meer wilt weten over de
taken welke nodig zijn binnen onze geweldige vereniging.
Je kunt je aanmelden via de mail: vrijwilligers@avveluwe.nl. Alvast heel erg bedankt!

Vrijwilligers worden niet
betaald omdat ze waardeloos
zijn, maar omdat ze
onbetaalbaar zijn!
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Mooie resultaten bij de Clubkampioenschappen
Woensdag 5 oktober 2016 was de laatste wedstrijd van de 3 van de clubkampioenschappen 5km op
de baan, na een cross en wegwedstrijd.
Bij de heren was het eigenlijk al bekend wie de clubkampioen zou worden.
Maar dat Dick Elzenga nog effe een pr zou lopen op de 5km in een tijd van 16:42 verbaasde iedereen
toch wel eventjes, mede door uitstekend haaswerk van Rob Detert Oude Weme.
Bij de dames was het toch nog wel een verrassing dat Esther Labohm clubkampioen werd.
Esther liep ook een uitstekende race en een pr in een tijd van 21.14.
Na afloop nog een hapje en drankje in de kantine en zo was het weer een geslaagde
clubkampioenschap.
Op naar de volgende clubkampioenschappen.
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HOE NAUWKEURIG IS EEN GPS?
In Nunspeet liepen Mynko Peterink en Bas Mekking allebei de 5km. Na afloop klaagde Bas dat de
afstand niet klopte volgens zijn GPS en 110 meter te lang was, Mynko daarentegen had vrijwel exact,
20 meter te kort, de juiste afstand gelopen volgens zijn GPS. Dat roept de vraag op: hoe correct is een
gps-plaatsbepaling eigenlijk? Doen Mynko of Bas iets verkeerd of is er iets mis met hun gps-toestel?

Satellieten
Nee, over het algemeen is er niets aan de hand met de gps en doe je zelf ook niets verkeerd. Geen
enkele gps is 100% nauwkeurig. Afwijkingen zijn eerder regel dan uitzondering. Een betere vraag is
dus: wat is een normale afwijking? En wanneer wordt het abnormaal?
Alles begint bij het simpele gegeven dat een gps satellietsignalen moet kunnen opvangen om zijn
positie te berekenen. Daarvoor moet de satelliet 'zichtbaar' zijn voor de gps, m.a.w. de rechte lijn
tussen beiden moet ongehinderd doorlopen. Van een satelliet die zich achter de horizon of achter een
berg bevindt, kan geen signaal ontvangen worden. Binnen een gebouw of onder de grond kan
evenmin een signaal doordringen. Dat verklaart meteen waarom in een gebouw of in een tunnel de
ontvangst wegvalt en er geen navigatie mogelijk is. Daar komt nog bij dat voor een positiebepaling
meerdere satellieten nodig zijn. Minstens drie, maar liefst meer. Hoe meer satellieten zichtbaar zijn
voor de gps, hoe nauwkeuriger die zijn positie kan berekenen.
Belangrijk is dat een gps rekening kan houden met zijn eigen onnauwkeurigheid. Daar bestaat een
ingewikkelde technische uitleg voor, maar in essentie komt het hierop neer: de meeste gps-toestellen
kunnen hun waarschijnlijke afwijking zelf berekenen en die zelfs tonen met behulp van een
precisiecirkel rond het aangeduide positiepunt. Hoe groter de cirkel, hoe minder nauwkeurig de
positiebepaling. De precisie kan verschillen naargelang je positie. Een paar meter verder gaan,
volstaat soms al om de cirkel te zien vergroten of verkleinen. Op die manier weet je meteen dat er een
waarschijnlijke afwijking is, en hoeveel meter die ongeveer bedraagt.
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(Ab)normaal
Civiele gps-toestellen (militaire systemen laten we buiten beschouwing) bieden in normale
omstandigheden een nauwkeurigheid tot op enkele meters. Met 'normale' omstandigheden bedoelen
we een vlak en open terrein. De gps kan voldoende satellietsignalen ontvangen en de kans is groot
dat al die satellieten zich in een goede constellatie ten opzichte van elkaar bevinden. Of in
mensentaal, dat ze voldoende verspreid zijn over het volledige hemelruim. Hoe beter de spreiding,
hoe nauwkeuriger de positiebepaling.
Uiteraard is de situatie niet altijd ‘normaal’. Hoe minder open en vlak de streek, hoe groter de afwijking
kan worden. Het 'zichtbare' hemelruim wordt namelijk kleiner, waardoor je minder en zwakkere
signalen ontvangt. In de nabijheid van rotswanden of tussen hoge gebouwen kan bovendien een
weerkaatsingseffect optreden waardoor de signalen niet meer met dezelfde precisie kunnen
geïnterpreteerd worden. Het is niet abnormaal dat in een diep steil dal de onnauwkeurigheid kan
oplopen tot een paar honderd meter. De kans bestaat zelfs dat de gps helemaal geen plaatsbepaling
meer toont, omdat hij niet genoeg signalen opvangt. Ga in zo’n geval gewoon wat verder en het
probleem lost zich meestal vanzelf op. Je krijgt terug ontvangst en de precisiecirkel wordt terug
kleiner.
Ook bossen met een dicht bladerdek kunnen een goede signaalontvangst belemmeren. Je kan dat
zelf nagaan door een opgenomen track achteraf op je pc te vergelijken met een kaart die het gevolgde
pad toont. Het zal opvallen dat de track in het bos veel meer van het pad afwijkt dan er buiten. Heb je
in een bos een zo nauwkeurig mogelijke plaatsbepaling nodig, zoek dan een open plek op. De
positionering zal vlug beter worden.

Rugzak
Nog een factor die invloed kan hebben, is ons lichaam. Vooral wandelaars dragen hun gps meestal
mee op hun lichaam: aan een touwtje om de nek, in een broekzak of in een tas. In normale
omstandigheden zal dit weinig verschil maken, al begraaf je hem best niet al te diep in je rugzak. Maar
naargelang de omstandigheden minder 'normaal' worden, kan dit gegeven wel invloed hebben. Ook
ons eigen lichaam kan een gps gedeeltelijk afschermen en de ontvangst bemoeilijken. In zo'n gevallen
kan het al helpen als je de gps wat van je lichaam weghoudt.
Tenslotte nog dit: als je een route volgt (in tegenstelling tot een track) zullen mogelijke afwijkingen veel
minder opvallen, hoewel ze zich evengoed voordoen. Zoals in 'Het verschil tussen een route en een
track' wordt toegelicht, 'plakt' de gps een route op wegen en paden die op de kaart weergegeven zijn.
Zelfs al plaatst een onnauwkeurige positie je een tiental meter van de weg af, dan is het voor de gps
een koud kunstje om je toch het juiste pad te laten volgen. De wegcoördinaten zijn namelijk gekend en
de gps zal zich daarop baseren om je verder te begeleiden.
Wie in het vervolg vaststelt dat hij volgens de gps midden door een gracht waadt, terwijl hij in
werkelijkheid met droge voeten op de weg twee meter ernaast staat, hoeft dus niet onmiddellijk te
vrezen dat er iets scheelt met de gps. Afwijkingen van een paar meter zijn 'normaal'. Ook grotere
afwijkingen hoeven niet meteen een reden tot paniek te zijn. Meestal is er een verklaring voor, en
hopelijk helpt bovenstaande uitleg je om die te doorgronden.
Toch willen we niet helemaal uitsluiten dat er wel degelijk iets aan de hand kan zijn met je gps of de
manier waarop je die gebruikt. Stel je altijd of bijna altijd abnormaal grote afwijkingen vast, neem dan
best contact op met je gps verkoper of volg een gps cursus om te leren hoe je een toestel correct
moet instellen.
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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 (28-11) heeft AV Veluwe het volgende aantal leden
Soort Lid
Man
Vrouw Totaal
Bondslid
285
252
537
afgemeld
22
35
57
Verenigingslid
6
4
10
Relatielid
2
0
2
293
256
549
Degene die zich afgemeld heeft blijft nog tot het eind van het jaar lid van de vereniging.

Om niet in de herhaling te vallen heb ik ditmaal gekeken naar het ledenverloop in 2016 (hierbij is er
gekeken naar de eerste 11 maanden van het jaar.
Aangemeld
Afgemeld
Man
45
42
Vrouw
53
64

Grafiektitel
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60
50
40
30
20
10
0
Man

Vrouw
Aangemeld

Afgemeld
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Hieruit blijkt het verloop bij vrouwen iets hoger is dan bij mannen. Dat ongeveer 20% van het
ledenbestand wijzigt.
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
E. (Edith) de Haan

C.A.M. (Chris) Heeregrave
M.I. (Marjolein) Hermans
D.J.H.F. (Dennis) Homan
P. (Pauline) Hoogeveen-Roelofs
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
C. (Cees) Tiemens
G.W.C. (Chiel) van Tongeren
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 september 2016 / november 2016)

Aanmeldingen:

Afmeldingen:

Erik Heidekamp
Iris de Jong
Gerdina Loeve
Ronald Huiskamp
Miriam Drieman
Frank Jansen
Elsbeth Floor
Danielle Vaartjes
Lilian Hanekamp
Truus van der Meulen
Arminda Berghorst
Arjan Speelman
Wilbert Pannekoek
Janneke Niessen
Gjalt Panjer

Anja Tempelman-Boogaard
Ton Tonino
Alfons Bronsink
Melissa van Duijn
Karin Buitenhuis - van Duren
Gerri Zieck
Marcel Bouwmeester
Daphne Karnebeek
Erik de Vries
Jeroen Baak
Erik de Vries
Pascal Vliegenthart
Harry van der Stok
Roy Felix
Judith Steenbergen
Rudy ten Tusscher
Loes Smits
Kim Lamfers
Hans de Loos
Edward van den Berg
Floriske van Geest
Hendrika Keijzer
Hennie Weekhout
Barry Simon
Gerrie Simon-Poelarends

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 sep 2016 / nov 2016)

December:
Hans Wichers Schreur
Dilek Sahin
Arjan Speelman
Jeroen Baak
Hanneke Schreuder
Frans de Heus
Lenie Kers - Bloemink
Rozanne van Rijkom
Arjen van Zanten
Ienneke Poelarends
Nemi van der Reest
Joan Lentink
Bert Nijkamp
Rob Detert Oude Weme
Heidi Rorije
Karin Buitenhuis - van Duren
Onno Dik
Wim Mulder
Luc Tack
Brigit Volkers
Mike Lap
Martin Blom
Dineke Kremer
Eugene Wijnen
Marije Scholten
Leon Barten
Alex Lethen
Romeel Bhatti
Ingrid Hazeleger
Hans Evers
Iris Sielias
Lilian Hanekamp
Henry Bar
Jan Kers
Helene Lelifeld
Linda Koldenhof
Lian Kraaijvanger
Hanneke Broenland
Nelleke Evers
Susanne Linthorst

1
1
1
2
3
3
3
5
6
6
9
10
10
11
11
13
14
15
16
16
16
17
17
18
18
18
20
20
21
22
22
22
23
23
25
27
28
30
30
30

Januari:
Lonneke van den Haak
Marion Mijnhout
Wilbert Pannekoek
Hans de Loos
Annelies Wester
Eric Timmer
Floriske van Geest
Lilian Kars
Jeremy Eilander
Tom Langerak
Jan de Graaf
Sandra van den Berg
Daphne Karnebeek
Dick Scheffers
Miriam Bruijstens
Hans Groen
Evert Hilberink
Henriëtte den Ouden
Jodien Hoetink
Marianka van Sint Annaland
Ella Lobregt - van Buuren
Hetty Ketting Olivier
Carin van Rijssen-Nab
John Benjamins
Sandra van den Broek
Klaasje Staal
Laurens Inpijn
Lisette Siemelink
Irene Baatenburg de Jong
Dick Elzenga
Frank Boere
Anneke de Loos-Luik
Cees Tiemens
Bram van der Linde
Chiel van Tongeren
Tonny Uppelschoten
Jan Kuiper
Johnny Jansen
Ali Sarica
Francis Janson
Dick Koster
Nanna van den Esschert
Anja Tempelman-Boogaard
Manda Alosery
Ben Polman
Trudy Mooiweer
Frank Jansen

1
2
3
3
4
4
4
5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
10
11
11
13
13
15
16
17
19
19
21
21
22
24
25
25
26
26
27
28
29
30
30
30
31
31
31
31
31

Februari:
Donna ten Hove
Sven Haveman
Ton Smit
Frank van den Berg
Harold Peterman
Folkert van Tricht
Maarten Laan
Debbie Klopman
Marco Modderkolk
Henk Janssen
Barbara Derksen
Astrid Leerkes
Bas de Kluizenaar
Anita Amptmeijer - Klomps
Wiebe Okkema
Ben Bilderbeek
Gini den Exter
Johan Weitenberg
Ronald Bosman
Hans Alosery
Wilma van Dorth
Gea Hoving
Arnoud Liefers
Margareth van Duijn
Frits Brentjens
Annemieke Stout-Kamp
Sharon Janssen
Jan van de Esschert
Dennis Homan
Wendy Detert Oude Weme
Eugenio van Mierlo
Franz Wensing
Elsbeth Floor
Gerda Stevens-Nijveld

2
5
6
6
7
8
8
9
10
11
11
12
13
14
14
16
16
16
18
19
21
21
22
22
23
23
24
25
25
27
27
28
28
29
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Wisentwintertrail
De Wisentwintertrail is een recreatieve trail om het jaar sportief af te sluiten.
Wat heeft de Wisentwintertrail wel:
– prachtige parcoursen (!) : bijna 100% onverhard, trappen en ander klimwerk, veel smalle paadjes
– 3 afstanden: 8,5 - 16 - 23 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
te praten
Wat niet:
– geen verzorging
onderweg
– geen uitslag of
prijsuitreiking (wel
tijdwaarneming)
– geen herinnering
Starttijden:
23km 10.00 uur
16km 11.00 uur
8,5km 11.30 uur
Alle afstanden starten bij
csv Apeldoorn, sportpark
Orderbos
Kosten: Alle afstanden €8

Inschrijven: Voorinschrijven kan tm 28 december. Na inschrijven kan tot 30m voor de start van de
desbetreffende afstand. Bij annulering volgt geen resitutie van inschrijfgeld.
– besluit je later, of zelfs tijdens de trail, toch een andere afstand te lopen? Geen probleem
– startnummer later doorgeven aan iemand anders? Geen probleem
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 vlak zijn)wacht
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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.

21

VOOR AL UW NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Onze organisatie kenmerkt zich door haar open communicatie, klantgerichte aanpak en vakmanschap.
Dankzij onze jarenlange ervaring, kunnen wij u goed helpen met de uitwerking van uw verbouw en
nieuwbouwplannen. Wij adviseren u over de technische en praktische mogelijkheden, zodat u de juiste
beslissingen kunt nemen. En indien nodig kunnen wij voor u ook tekenwerk, constructieberekeningen en een
omgevingsvergunning regelen.
Interesse? Bel vrijblijvend met Marcel Derksen op 06 – 301 89 422

WIJ ZORGEN DAT U TEVREDEN BENT OVER ONS WERK
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MIJN HERNIEUWDE KENNISMAKING
MET DE MARATHON
Ramon
Lentink
2013 is het jaar van mijn debuut op de
marathon. Ik genoot van het trainen naar deze
marathon toe, en de wedstrijd zelf was de kers
op de taart. Het was het zwaarste dat ik mijn
lichaam heb aangedaan. Maar ik heb me ook
nooit fitter gevoeld dan in deze voorbereiding.
Over mijn debuut op de marathon zelf heb
ik al eerder een stukje in de Spurt
geschreven. Dat kwam erop

In actie tijdens de hardloop vierdaagse

neer dat ik boven verwachting presteerde met 3:09:55. Voor mijn gevoel erg goed gelopen, de man
met de hamer zorgde er destijds voor dat 3:06 uit beeld verdween. Dat was jammer, maar aan het
initiële doel om binnen 3:15 binnen te komen was ruimschoots voldaan.
Na deze marathon overal weer wat stapjes beter geworden. Dat is een goede motivatie voor me,
mezelf blijven verbeteren. Eind 2014 begon de marathon afstand weer een beetje te kriebelen. Ik
herinnerde me vooral de euforische momenten (het gevoel sterker te worden tijdens de trainingen,
finishen in het Olympisch stadion, familie die heeft meegeleefd). De pijn was naar de achtergrond
verdwenen, dat is overigens ook in verschillende wetenschappelijke studies aangetoond (zie bv.
http://www.cbsnews.com/news/marathon-runners-forget-the-pain-of-the-last-race/ of
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09658211.2015.1023809?journalCode=pmem20).
Mijn tweede marathon avontuur zou er weer 1 worden met een ambitieus doel, namelijk onder 3:00.
De magische grens voor mij! Ook wist ik dat het een najaarsmarathon zou worden. Ep gaf aan dat je
in de zomer je lichaam wat harder traint door de hogere temperatuur dan tijdens een marathon te
verwachten is. Daarnaast beperkt de winter mij erg in de variatie van mijn rondjes. Ik wilde goed
voorbereid beginnen aan de specifieke marathon voorbereiding. En dat betekende dat ik voor de start
een halve marathon onder 1:24:24 (15 km/u) en liever nog onder 1:24:00 wilde lopen. In het voorjaar
van 2015 heb ik hiervoor 3 pogingen gedaan: Harderwijk (1:30:46), Enschede (1:26:21) en Leiden
(1:25:59). Een mooie vooruitgang, maar onvoldoende om de 3-uursgrens aan te kunnen vallen.
Doel was om dan toch maar voor een voorjaarsmarathon te gaan en deze vorm verder uit te bouwen.
Helaas liep ik in de zomer een blessure op (teveel op beton gelopen, en te weinig in het bos is mijn
analyse) waardoor dit in het water viel. Aan het einde van het jaar wel weer wedstrijdfit geworden en
met Tonnie Stouten als haas 37:54 geklokt op de Brink tot Brink loop (10 km), super!
Toen kwam 2016… Eerst met de 8 van Apeldoorn, net niet onder het half uur (30:21), maar wel met
een goed gevoel en al veel focus op de langere afstanden. Het plan was nog niet aangepast, ik vond
dat ik mezelf moest “kwalificeren” door 1:24:00 te lopen. Maar ja, er kwam weer eens een pijntje, deze
keer aan mijn scheenbeen. De chirurg kwam met de diagnose stressfractuur, ofwel door hard het
scheenbeen gestoten te hebben, ofwel door ”zware repeterende belasting.” Ik vertelde hem dat ik er
maar weinig last van had en de ambitie had om een snelle halve marathon te lopen met als doel
daarna voor een hele marathon te trainen. Hij vond dat een te grote belasting van het menselijk
lichaam. Na wat onderhandelen besloten we dat ik na 2 maanden terug zou komen en in de tussentijd
mocht doortrainen zolang ik er geen last van had.
Bij de City-Pier-City loop in Den Haag op 6 maart moest de kwalificatie dan gebeuren. Ik was fit en
kon me goed verstoppen in een groepje hazen rondom een snelle dame en opende bijzonder snel
(19:13 op 5 km en 38:46 op 10, een kleine minuut voorsprong opgebouwd op mijn schema). Na 10 km
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het snelle groepje toch laten gaan en van 10 naar 15 in 19:54 gelopen. Na 15 km de boulevard
opgedraaid: stevige wind tegen, regen, hagel, maar ook mijn gezin die mij stonden aan te moedigen.
Hier werden de jongens van de mannen gescheiden. Ik moest wat toegeven en liep 20:57 naar
kilometer 20 toe. Het kon nog wel, maar hield niet over. Ontzettend trots was ik toen ik in 1:23:58 over
de finish kwam!
Daarna terug komen bij de chirurg. Ik was best zenuwachtig: zou ik groen licht van hem krijgen? Eerst
een röntgenfoto laten maken, Nog even wachten bij de chirurg … Hij zag dat de fractuur kleiner was
geworden en dus dat het helingsproces gaande was. Hij wenste mij succes en ik verliet het ziekenhuis
erg gelukkig!
In mijn hoofd was de knop meteen om: “alles” stond in het teken van de najaarsmarathon. Eerst maar
eens Ep Winterman vragen of hij ij wilde begeleiden. Dat was de eerste keer erg goed bevallen!
Gelukkig wilde hij dat, en kwam er een mooi basisschema en later een specifiek schema. Zelf had ik
ook goed nagedacht wat ik anders wilde doen dan de eerste keer (natuurlijk los van de extra
trainingsarbeid voor die 2:59:59). Dat was meer focus leggen op mentale voorbereiding, en vaker 30+
km maken in een training of wedstrijd. Mijn oog was gevallen op de marathon van Eindhoven: het
parcours was wat meer beschut dan Amsterdam, en ook zou er meer publiek zijn. Grootste nadelen
waren het psv stadion net na de start en, erger nog, net voor de finish. De balans sloeg positief uit
voor Eindhoven.
Net voor de hardloop4daagse werd ik geveld door een voorhoofdsholteontsteking. Het was erg druk
op mijn werk, en ik heb gewoon doorgetraind. Dat was te gek. Nog onder de antibiotica begon ik
voorzichtig aan de h4d. Het was de laatste keer dat het georganiseerd werd en tevens mijn eerste
keer. En wat heb ik genoten! De eerste wedstrijd bewust op tempo lange duurloop om dat
competitieve stemmetje in mijn hoofd geen kans te geven. Dat gaf veel rust resulteerde in echt
genieten tijdens de verschillende etappes. Alleen dacht ik bij de laatste etappe voluit te gaan, maar ja
met al behoorlijk veel kilometers in de benen en veel te hard starten werd de tweede helft van deze
afsluiter toch wel een martelgang. Deze laatste vierdaagse gaf me wel het gevoel dat ik weer “on
track” was voor de marathon.
De lange trainingen en hoge weektotalen kon ik goed verteren. Ik werd steeds sterker en merkte ook
meer rust in mijn hoofd. Voor mijn eerste marathon hield ik krampachtig vast aan minstens 11 km/u als
tempo. Nu kon ik dat goed loslaten: als het
In actie tijdens de hardloop vierdaagse
even niet ging (bv. na een wedstrijd of een
zware
trainingsweek) was een tempo tussen 10 en 11 km/u ook goed…
Nog in de algemene voorbereiding werd ik tweede bij de 29,4 km van
onze eigen Kroomdomeinloop. Doel was hier om een langere wedstrijd
dan een halve marathon te lopen en ervaring op te doen. Ik werd derde
man. Top 3 lopen is meestal niet voor mij weggelegd, maar mijn
groeiende vorm en de lange afstand haalden dat binnen bereik.

Het enige beeld van mijn eerste
overwinning!

Nog in de basisvoorbereiding liep ik de 30 km van Diever in Drente.
Hier werd ik zelfs overall winnaar! Voor de wedstrijd dacht ik nog: ik
kan ook gewoon 2 uur gaan slapen in de auto en dan weer terug rijden
(Diever is best een eind weg…). Maar goed, alles voor Eindhoven en
dus gegaan. Het waren 3 ronden van ongeveer 10km. De eerste ronde
ging goed op basissnelheid, bij de tweede waren er 2 voorfietsers die
aangaven dat ik eerste lag. Dat gaf zoveel adrenaline dat ik de tweede
ronde goed door kon blijven gaan. Ongeveer een kilometer voor de
derde ronde werd
ik voorbij gelopen, maar gelukkig door iemand
die de 20 km liep. De derde ronde had ik wat verval, maar de tijd mocht
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er zijn: 2:05:36 en tempo 4:11 min/km, hard genoeg voor 9 oktober in Eindhoven. Dit voelde
fantastisch, voordat de specifieke training begon al zo goed! In de specifieke voorbereiding werden de
weektotalen niet verder opgeschroefd, maar kwamen de “rustweken” minder. Eind augustus liep ik ook
nog de 30 van Amsterdam, weer volle bak en een aanscherping van mijn PR naar 2:04:54. Heel veel
door het Noord Hollandse boerenlandschap gelopen, Amsterdam Noord moet je met een korreltje zout
nemen. Elbert Voogt had me vooraf getipt dat vooral het eerste deel wind mee was, en het tweede
deel tegen. Ik liep lekker met een andere M35, alleen ging hij er de laatste 5 km vandoor en kon ik niet
volgen.
Ging alles dan goed in de voorbereiding? Nee dat was ook niet zo. Ik heb 1 grote blunder begaan
door me te vergissen in de startlocatie van een halve marathon. De tennissers op het sportpark
stonden raar te kijken toen ik eraan kwam en vroeg hoe laat de halve marathon begon. Die was een
week eerder antwoordden ze  Uiteindelijk liep ik een week later in Amersfoort 1:24:22, netjes onder
de 4:00 per km, maar geen PR.
Al met al was ik helemaal klaar voor de marathon. Een week ervoor liep ik op een verregende
Singelloop 37:57, daar waar ik een jaar geleden Tonnie nog als haas had, kon ik het nu ook zelf! Ik
was zelfverzekerd en wist zeker dat het ging gebeuren, onder die 3 uur duiken. Alleen grove
tegenspoed zou me tegen kunnen houden. Ep had een mooi strijdplan en dat probeerde ik zo goed
mogelijk te volgen: 21:00 per 5 km, richttijd 2:56. Ik vond het perfect. De wedstrijd was een stuk
kleinschaliger dan mijn vorige: een uur voor de wedstrijd was het nog erg rustig en 5 minuten voor de
start stak er nog iemand met een enorme koffer over dwars door ons (eerste) startvak.
De marathon begon met heel erg lang wachten, in mijn beleving is het zeker 25 km. voorspel voordat
de wedstrijd echt begint. Tussen 15 en 20 liep ik 5km aan de harde kant. Mijn groepje was uiteen
gevallen terwijl we netjes mijn gewenste tempo van 4:12 per km. liepen. De achterblijvers leken niet zo
fris meer, en ik wilde me kunnen blijven verstoppen achter andere lopers. Daarom liep ik mee met het
snelle groepje, maar zij gingen wel een tandje te hard lopen voor mij. Dus na een paar kilometer heb
ik ze weer laten gaan. Tot en met 30 km super mooi op schema, maar er kwam wel wat verval. Dat
mocht, ik had een genoeg speling voor de 3:00. Bij 34 km kreeg ik kramp in mijn rechter hamstring.
Stilstaan, rekken, weer een stukje verder lopen,
en herhalen. Dat waren de laatste 8 km van de
marathon, en de zwaarste 8 die ik ooit heb
gelopen. Uiteindelijk over de streep in 3:16:09.
Nu ben ik vooral trots dat ik geen moment aan
uitstappen heb gedacht. Had ik dingen verkeerd
gedaan? Nee, niet echt. Misschien was het niet
verstandig om bij km 15 met het snelle groepje
mee te gaan. Achteraf hoorde ik dat veel lopers
magnesium slikken om kramp te voorkomen.
Misschien had dat mij geholpen. Nu weer een
ervaring rijker, en de bevestiging dat een
marathon echt iets heel anders is dan alle kortere
wedstrijden. Voeding, taperen, herstellen zijn
allemaal niet te vergelijken.
Verstoppertje spelen tijdens de 30 van Amsterdam Noord
Ondertussen heb ik het trainen weer lekker
opgepakt en heb ik veel plezier bij de kortere
afstanden. Het lijf weer laten wennen aan wat hogere snelheden en korter weg van huis voor een
wedstrijd!
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Uurloop Deventer
Op woensdag 28 december 2016
organiseert Cialfo op de kunststofbaan van
Daventria een zes uursloop. Het bijnummer
de uurloop is een prachtige kans voor
mensen die ooit eens een clubrecord willen
lopen om die droom te verwezenlijken.

Wat zijn die records?
M sen 17.600 *
M35 15.073
M40 17.600 *
M45 17.313
M50 15.433
M55 14.471
M60 16.137 (NR)
M65 14.818 (NR)
M70 en ouder vacant
V sen 13.980
V35 en V40 vacant
V40
vacant
V45
13.980
V50
vacant
V55
11.160
V60
11.129
V65 en ouder vacant * Foto van Gems Henk Liefers uit 1977 toen de uurloop nog op de weg werd
gehouden
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Back in town
Shayne Rookhuyzen
In Amsterdam liep ik 2.48.48 sec, het doel
was 2.46.00 sec maar ik ging tegen
doktersadvies van start en duwde mijzelf
voor een tijd van 2 voor. 44.?? en blies
me dus op in de laatste 7 km. Dus,
3.59.999 sec / km dus 4 minuten / km of
15 km / h. Acceptabel na een rampzalige
maand september waarin ik 10 dagen
kwaliteitstraining verloor, volgende keer
beter! Moet echt kunnen. Ik dank Ep
Winterman (Maurice / Ivana / Monique)
voor het coaching met zijn oude wijze
methodes, Henk Liefers (AV Veluwe ' s
coach) voor mijn baantrainingen en Rob Veer om me weer aan de gang te krijgen in 2015/2016 na
mijn terugkomst van het fietsen van Cairo naar Capetown voor SOSA-Support Orphans in Southern
Africa, waardoor mijntank leeg was. Last but not least, dank je wel iedereen voor de steun, ciao.
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Hobbels op de weg
In Amsterdam liep Rachel de Weerd haar 2e
marathon in 3.18.30, een kleine 2 minuten
langzamer dan haar debuut in Rotterdam vorig
jaar. Alleen was deze prestatie vooraf gegaan
door een lange blessureperiode van een week of
5 waarin niet getraind kon worden. Met haar 37
kilo zweeft ze echter gewoon over het wegdek.
Mooi was haar 3e plaats op het NK bij de
vrouwen van 40. Helaas geen medaille voor
geen een van de dames want om dat te
ontvangen moet je onder de 2.52 lopen!!!
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De Leestencross

Zondag 12 februari 2017
Geen wedstrijd, maar een heerlijke recreatieloop door het bosgebied in de achtertuin van het dorp
Ugchelen. 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?
De 10km is de 1e wedstrijd van het Clubkampioenschap 2016!!!
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 van inschrijven.nl onderaan deze
pagina. Inschrijven is mogelijk vanaf 1 januari 2017. 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!
De start en finish is op het terrein van Kiosk “de Ugchelse Berg” , Recreatieterrein "Het Leesten".
Hoenderloseweg, 7339GZ Ugchelen. Geen kleedgelegenheid aanwezig
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de SPURT
Clubblad van atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn
Opgericht maart 1970

41e jaargang nr 4
December 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.
De Spurt verschijnt op
1/3, 1/6, 1/9, 1/12
Sluitingsdatum kopij 2 weken voordien.
Graag digitaal aanleveren in
Word Arial 10.
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Beste hardloopvrienden,

Het jaar 2016 loopt al bijna ten einde. Voor alle hardlopers met een blauw hart was het weer genieten.
AV Veluwe blijft een leuke club. Waar anders kan je zo genieten van de prachtige Apeldoornse
bossen waarin getraind kan worden of op de atletiekbaan.
De AV Veluwe trainers doen steeds weer hun uiterste best om er een feest van te maken. Weg uit de
dagelijkse sleur en tijd voor ontspanning.
Hardlopers kijken vaak terug op mooie prestaties, maar wie kijkt er vooruit ?
In 2017 staat er vast weer veel te gebeuren, renovatie van de atletiekbaan AV34, indoortraining, AV
Veluwe wedstrijden en noem maar op.
AV Veluwe blijft in beweging en wie denkt er mee ?
Heb je interesse om mee te denken als brainstormer, vrijwilliger, commissie lid, PR medewerker meld
je dan nu aan en heb voorrecht om AV Veluwe beter te kunnen maken.
secretaris@avveluwe.nl
Martin Helmink
Secretaris AV Veluwe
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