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SPURT

Clubblad van Atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn

Van de voorzitter

Erik Wiersma

Gelukkig ben ik niet de enige die de Spurt leest, vrijwel altijd krijg ik meerdere reacties op mijn
voorwoord, ik zal het niet overdrijven, het is nooit meer dan een handvol. Ik begrijp dat ook, maar vind
het ook jammer omdat ik in de meeste gevallen wel vraag om een reactie van jou als lid.
We willen verder in contact komen met onze leden, we zien dat er een harde kern is waarop we
kunnen bouwen en dat ook doen. Dat zijn de mensen, die komen op de ledenvergadering, op de
nieuwjaarsreceptie en dat zijn ook nog veelal trainers die elke week training geven, de wedstrijden
organiseren en onze website onderhouden. Daarnaast is er een groep mensen die al dan niet
regelmatig een training bezoekt. Maar het gevoel is toch wel dat we veel leden eigenlijk vrijwel nooit
zien, een grove schatting: 40%.. Dat is op zich erg jammer.
Toch ben ik benieuwd waarom we deze leden maar zo weinig zien, komt dat door de trainingen die we
aanbieden, de tijden waarop we trainen, de dagen waarop we trainen, de methode, de trainers of wat
al niet meer. Ik zou het ontzettend waarderen om van jullie te horen, via email bijvoorbeeld
(voorzitter@avveluwe.nl). Op deze manier kunnen we kijken wat er mogelijk aan kunnen doen om
voor nog meer leden een aantrekkelijke vereniging te zijn. Of laat je horen op de Algemene
ledenvergadering op 22 maart om 20:30 bij CSV Apeldoorn.
Nu we het toch hebben over de ALV, tijdens deze ALV, treedt Elbert Voogt af en is ook niet meer
herkiesbaar. Elbert heeft in diverse rollen zeer lange tijd deel uitgemaakt van het bestuur van AV
Veluwe. Ik wil hem vanaf deze plek dan ook erg bedanken voor alle inzet die hij heeft gedaan voor de
vereniging.
Ik hoop velen van jullie te zien op 22 maart tijdens de ALV.
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2017

Rinus Groen

Een nieuw jaar begint met een Spurt op papier. De laatste 2 jaar sta ik te fotograferen bij de
Midwinter Marathon en zoek dat alle mensen in clubtenue er uit en Ben de Kos maakt daar een
kaft van. Door een flinke blessure (lees verder in deze Spurt) lukte mij dit niet deze editie.
Wat staat er zoals nog meer in deze Spurt?
Gelukkig was Cees Weeda met zijn toestel bij de Leestencross waar prachtige plaatjes konden
worden gemaakt in het besneeuwde Leesten.

De codes geel, oranje en rood vlogen ons om de oren. Op sociaal media was er dan ook een
stevige discussie gaande of er niet te makkelijk de stekker uit een evenement werd getrokken als
de Klaverbladloop. Zelf denk ik wie dwingt je om ergens aan mee te doen en door onverantwoord
hard op gevaarlijke stukken te lopen. Je kunt ook gewoon genieten van het lopen met
soortgenoten in de prachtige natuur en wie weet is door de opwarming van de aarde sneeuw
straks iets bijzonders. Of zoals een kennis uit Zuid-Afrika van Shayne Rookhuyzen op facebook
zei; What is that white stuff?
Het NK Masters indoor is ook weer geweest. Wanneer dit in het zelfde weekend is al de
Midwinter weet je bij voorbaat dat dit niet bijdraagt om meer van onze leden in het Omni te
laten lopen. Tonnie Stouten en Rachel de Weerd verdedigden het blauw met verve.
Een mailtje uit het verre Zeeland maakte mij er op attent dat er daar ook een club is die een
clubblad het dat Spurt heet.
En deze papieren Spurt is een uitgelezen kans voor al commissies die er zijn om zich te
presenteren.
Ep Winterman, mr. Veluwe, is via een heel medisch circus weer actief als loper en trainer. Onze
voorzitter sprak mij al zijn zorgen uit over het alsmaar verouderende trainersgilde. We zijn dus op
zoek naar broekjes van 30/40 die dit ook wel wat lijkt.
Last but not least ben ik natuurlijk altijd op zoek naar kopy. Heb je een mooi of bijzonder verhaal
gewoon opsturen naar rin.groen@planet.nl en ik flans er een leuk stukje van.
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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 (4-2) heeft AV Veluwe het volgende aantal leden
Soort Lid
Man
Vrouw Totaal
Bondslid
260
222
482
afgemeld
1
6
7
Verenigingslid
5
4
9
Relatielid
2
2
4
267
228
495
Degene die zich afgemeld heeft blijft nog tot het eind van het jaar lid van de vereniging.

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
J. (Johan) van den Brink
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
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 december 2016 / januari 2017)

Aanmeldingen:
Ineke Koldenhof
Maaike Zilkic
Diny Kok
Maroesja te Hennepe
Christiana Kaldenbach
Nienke de Vries
Wilma Meulenbeek
Hajni Potopeanu
Yvonne van der Heide
Yvonne Hafkamp
Bo van Ginkel

Afmeldingen:
Nico den Braber
Henriëtte den Ouden
Lilian Kars
Ute Stoop-Hahn
Frans Stoop
Ruben Koeslag
Laurens Inpijn
José Tempelmans Plat-Jansen
Marjorie Veneman
Ellen van Vliet - Landeweerd
Bouke de Vries
Monique den Uijl
Miriam Bruijstens
Eugene Wijnen
Monique Wijnen
Ismael Sarica
Lonneke van den Haak
Marc Vastenhout
Frank van den Berg
Meindert Oldenburger
Esmaralda Kers
Lian Kraaijvanger
Margreet Ferwerda
Marieke Boerkamp
Judith Witlox
Fränk Rietveld

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.

Verjaardagen:
(Periode mrt 2017 / mei 2017)

Maart:
Jeroen Lamfers
Janneke Niessen
Frans Buitenhuis
Arno Buitenhuis
Anneke Visser
Marieke Jochems
Wilbert Besseling
Corinne Cantor
Truus van der Meulen
Bas de Roos
Erwin Berghuis
Willy-Els van Vliet
Petra Koster
Lia van der Meulen
Miriam Geerdes-Gazzah
Jan van Ommen
Jan Mulder
Ronald Derksen
Dennis van Lohuizen
Wilma Groen
Tamara Slief
Marjan van de Kraats
Judith Volker-Stegeman
Frans van Melsen
Reinarda Meijerink
Tine Bijl
Ronald Everts
Rachel de Weerd
Marco Betman
JanHendrik Wolters
Peter Bakker
Fred van Essen
Claudia Wendersteyt
Susanne Leunk
Carolien van de Kamp
Linda Stolk
Marjan Denkers
Cees Weeda
Gert ter Buurkes
Monique van den Bos
Bert Steenman

1
1
2
3
5
7
8
9
9
10
12
12
12
12
16
17
18
18
19
19
19
20
20
20
21
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
26
29
29
30
31

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

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

Mei:
Gerda Beeuwkes
Marcel Cantor
Raoul Huisman
Alie Kraal-Adema
Walter Stouten
Henk Kager
Simone Middelveld
Hajni Potopeanu
Melanie Hartgers - Tjapkes
Lidy Kerkhof Jonkman
Ben Koops
Riëtte Modderkolk
Jan Dobbe
Ilse Diks - De Wied
Brenda Scholten
Hubert von Berg
Tim van Heumen
Geert Dekker
Marcia Schut
Ans Musters - van Gurp
Lindsey Markus
Roland Besselink
Marjan Vermeer
Erik Wiersma
Louise Nijmeijer
Joyce Vink
Anja Kool-Borjeson
Trees Stens
Michel Brenninkmeijer
Paul Kok
Eddy Wulfsen
Ed van der Zwaan
Fred Schat
Marleen Vos
Hans Marsman
Miriam van Broekhuizen
Linda Edelenbos-Tijssen
Janke Wassink
Ali van Veen
Annemiek Baak
Marjet Amptmeijer
Sylvia Maassen

1
2
3
3
3
4
5
5
6
6
6
6
10
11
11
12
12
12
14
17
17
18
19
19
21
21
21
22
25
25
26
26
27
27
27
27
27
29
29
29
30
30

Weblid gezocht
Wie komt bij de gezelligste hardloop vereniging van de Veluwe in het enthousiaste Webteam: de Public
Relations en Communicatie verzorgen? Het kost je ongeveer 8 uurtjes in de maand. Het webteam bestaat
uit ervaren en enthousiaste leden, die al een aantal jaren de Website, Facebook en de nieuwsbrieven
maken.
Wil je meer weten over deze specifieke taak in het Webteam, stuur dan een mailtje naar:
Vrijwilligers@avveluwe.nl.
Een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden ligt voor je klaar.

Leer hardlopen met AV Veluwe!

L

leer ook hardlopen!
Hardlopen is leuk en gezond. Samen lopen is nog leuker en motiveert.
Daarom gaan de beginnerscursussen van AV Veluwe weer van start. Er is een ochtendcursus (vanaf 16
maart) en een avondcursus (vanaf 21 maart).
Binnen 12 weken leer je op een verantwoorde manier meer dan een half uur hardlopen.
Heb je interesse meld je dan aan!
Meer informatie en aanmelden:
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Het aantal deelnemers is maximaal 20. Maak hiervoor gebruik van
onderstaand aanmeldformulier.
Nog vragen? neem contact op met de coördinator van de beginnerscursus Richard van den Haak
via beginners@avveluwe.nl
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Trainers Coördinatie Groep

TCG AV Veluwe

Bij AV Veluwe zijn zo’n 35 enthousiaste trainers actief. Sommige als invaltrainer, sommige die
wekelijks een vaste groep trainen. We kennen we ongeveer 25 trainingsmomenten verspreidt over 6
dagen. Daarvoor moet het nodige geregeld worden. Het doel van de TCG is het zo goed mogelijk
regelen van alle taken die direct of indirect nodig zijn om de trainingen in goede banen te leiden. Zodat
alle atleten met plezier kunnen trainen op een manier zoals die van een bij de Atletiekunie
aangesloten club verwacht wordt. De TCG verricht hiervoor een aantal taken:










organiseren van bijscholingen voor de trainers,
administratieve taken zoals de uitbetaling van de trainersvergoedingen,
bijhouden wet- en regelgeving die gevolgen kunnen hebben voor trainers,
bijhouden ontwikkelingen ten aanzien van trainings-technische zaken
regelen van bijscholing EHBO/AED
regelen van vervanging als trainers afwezig zijn in geval van ziekte of vakantie,
de instroom van nieuwe atleten o.a. door organiseren beginners cursussen, Start to Run.
organiseren van trainingen voor een bepaald doel zoals de midwintermarathon
zorgen dat het aantal trainers op peil blijft.

Over dit laatste gesproken. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden training te geven.
Mensen die naast zelf sporten het vooral ook leuk vinden om hun enthousiasme over te brengen op
andere mensen en hen op een leuke en verantwoorde manier verder te helpen in hun sport. Lijkt je dit
wat? Schroom dan niet om één van ons hierover aan te spreken.

Wij vergaderen in de regel 1x per maand. Daarnaast schuiven we af en toe bij het bestuur aan om het
reilen en zeilen binnen de vereniging te bespreken Om alle trainers op de hoogte te houden hebben
we een maandelijkse digitale nieuwsbrief. De TCG organiseert tenminste één keer per jaar een
trainersmeeting. De TCG bestaat op dit moment uit 4 personen: Arno Manschot (secretaris, zie
foto), Marike Robbers, Nemi van Reest en Aat Kerpershoek
Uiteraard zijn we er niet alleen voor de trainers maar vooral ook voor de lopers. Als jullie vragen
hebben of ideeën over de inhoud van de trainingen of andere zaken, breng die dan vooral in.
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Jaarverslag Secretaris AV Veluwe 2016

Martin Helmink

Ook het jaar 2016 is AV Veluwe weer een stabiele atletiekvereniging gebleken met een ledenaantal
van rond de 500 leden.
Vrijheid, gezelligheid en mooie prestaties leveren onder begeleiding van vele goede trainers. Of je nu
wedstrijdatleet bent of recreatieve sporter voor ieder heeft AV Veluwe de juiste oplossing. Trainen
voor een doel of net beginnen met hardlopen alles is mogelijk
Afgelopen jaar stond in het teken van veranderingen. Opnieuw de Wisenttrail die goed bezocht werd
en de laatste hardloop4daagse die helaas niet verder gaat.
Clubkampioenschappen in de vorm van een klassement over cross, weg en baanwedstijd. Dat was dit
jaar ook nieuw.
De
winnaars
waren Dick
Elzenga en
Esther
Labohm.

Verder ook goede prestaties van Tonnie Stouten die 3x Nederlands kampioen werd in de klasse M50
op de 3000 M indoor, de cross en de 5000 M outdoor.
In maart was het weer tijd voor de jaarlijkse ALV.
De TCG, Wedstrijdcommissie, Wisenttrailcommissie en de Brainstormcommissie presenteerden de
lopende zaken van de afgelopen en de aankomende tijd.
De penningmeester gaf een overzicht van de begroting en het resultaat is dat AV Veluwe een
financieel gezonde vereniging is. Hans van Driel werd vrijwilliger van het jaar.
In de zomer stond de Runnersworldloop weer op het programma, deze was weer goed bezet. In het
najaar was het tijd voor de Wisenttrail en de Randerode cross. Als afsluiting de Winter Wisent en het
jaar was alweer voorbij.
Het komende jaar brengt ook verandering: een vernieuwde atletiekbaan zoals het er nu uitziet. Wat
gaat dit voor AV Veluwe betekenen ?
Tijdelijk een andere locatie om te trainen. Gelukkig is deze gevonden. De aftrap van 2017 is inmiddels
met de Midwinter begonnen en de Leestencross komt er ook aan. Opnieuw een jaar om naar uit te
kijken.
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Notulen ALV AV Veluwe 23-03-2016

Martin Helmink

Aanwezig : 45 clubleden
Afwezig met kennisgeving: Elbert Voogt, Hans van Driel, Ton van de Cruijsen, Frank Vervoort, Ben
Bilderbeek, Seran Nijkamp, Ashley en Bas de Kluizenaar.













Erik Wiersma opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.
De notulen ALV 2015 worden goedgekeurd, er zijn geen op of aanmerkingen.
Er zijn geen binnengekomen stukken.
Het resultaat 2015 en de begroting 2016 worden besproken door de penningmeester.
Marianne v/d Veen uittredend penningmeester en Marleen Otten nieuwe penningmeester
geven uitleg hierover.
Het jaar 2015 geeft een positief resultaat van 1067 euro. De kosten van het jubileum zijn
hierin meegenomen. Er zijn extra opbrengsten verkregen vanuit de Wisenttrail van 1250 euro.
De vraag komt wat zijn de reserves van AV Veluwe. Dit is op de spaarrekening 25.000 euro.
Er is dus een stabiel reserve.
De kascontrolecommissie leden Frans van Melsen en Luc Tack hebben bij de
penningmeester controle verricht. De financiële zaken waren in orde. Er kan door de
vergadering decharge verleend worden aan de penningmeester.
Frans van Melsen wordt bedankt als kascontrole commissie lid en Tinus Kleverwal meldt zich
aan als nieuw lid. Luc Tack gaat het 2e jaar in.
De nieuwe penningmeester Marleen Otten geeft uitleg over de begroting 2016
De kosten bijdrage aan de KNAU zal hoger uitvallen als in 2015, tevens wordt er 3000 euro
begroot voor de nieuwe trainerskleding. De contributie wordt verhoogd naar 75 euro. Hierover
vindt stemming plaats en het voorstel wordt met een ruime meerderheid aangenomen.
De kosten van de atletiekbaan worden hoger na 2017. Hoeveel en wanneer is nog niet
bekend. Als de huidige atletiekbaan van AV34 vernieuwd wordt is hier meer duidelijkheid over.
Het bestuur stelt voor om het inschrijfgeld voor nieuwe leden te bepalen op 15 euro. De vraag
komt als de beginnerscursus afgelopen is en iemand lid wil worden is 15 euro inschrijfgeld
dan niet een drempel om lid te worden. Het is echter gebruikelijk in het algemeen dat bij een
atletiekvereniging inschrijfgeld betaald moet worden bij aanmelding als lid. AV Veluwe deed
dit tot op heden nog niet. Het geeft op langere termijn weer extra financiële reserve. Dit
voorstel wordt na stemming van de aanwezige leden goedgekeurd. Het plan moet nog wel
verder uitgewerkt worden.

PR en Communicatie (Erik Geerdes doet verslag)




Er is een info pakket ontwikkeld voor nieuwe leden. Er is een blauw AV Veluwe T-shirt en een
AV Veluwe informatiepakket voor nieuwe leden met o.a. de Spurt als naslag werk.
AV Veluwe heeft communicatie via sociale media: Twitter, Facebook en website. Anneke
Visser en Ashley de Kluizenaar zijn hiermee bezig. Er zijn ook meerdere Facebookvarianten
wel 4 stuks. Bundeling van deze activiteiten zouden beter zijn voor AV Veluwe.
Er wordt nog gezocht naar een goede PR persoon binnen AV Veluwe om contact met de pers
te onderhouden.

TCG (John Benjamins doet verslag)







Doorstroming van beginnersgroepen naar een vaste trainingsgroep blijkt vaak een drempel.
De niveau verschillen zijn vaak te groot. De tijd tussen beginnersgroep en vaste
trainingsgroep verlengen geeft een betere doorstroming. Ep Winterman is hiermee bezig.
Trainen voor een doel zoals naar een wedstrijd toe werkt goed. AV Veluwe gaat hiermee door.
Er moet wel meer reclame hiervoor gemaakt worden.
Er zijn 2 trainersbijeenkomsten geweest en 2 keer een trainers loopdag.
Verder wordt nagedacht over nieuwe hedendaagse uitdagingen die het hardlopen heeft
voortgebracht: Bootcamp, Trailrunning etc. Wil AV Veluwe ook deze activiteiten aanbieden ?
De nieuwe trainerskleding wordt gepresenteerd: geel van kleur om herkenbaar te zijn als
trainer.
Berry en Claudia de Wied stoppen met het geven van de beginnerstraining, Richard van de
Haak coördineert voorlopig als waarnemer deze activiteit
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Nieuwe trainers in opleiding zijn Jan Willem van Drieenhuizen en Lia van de Meulen.

Wedstrijdcommissie (Arjan Kiers doet verslag)









De wedstrijdcommissie heeft wat verandering ondergaan Gaby Faulhaber en Joyce Hendriks
zijn gestopt en vervangen door Trees Stens en Irma Kleverwal.
De Kroondomeintrail blijft in juni dit past logistiek goed.
De herfstloop in Beekbergen is in 2015 afgelast. De belasting op de wedstrijdcommissie werd
te groot om dit erbij te organiseren en de deelname viel afgelopen jaren soms tegen.
De tijdregistratie gaat via Ipico waarnemingssysteem dit is goedkoper als My Laps.
De opzet van het clubkampioenschap is gewijzigd. Over 4 wedstrijden wordt het klassement
opgemaakt. Weg ,cross en baan. Ook komt er een clubkampioen per afstand. De
leeftijdscorrectiefactor blijft gehandhaafd.
De behoefte vanuit de vergadering is dat de bekendheid hierover groter moet worden via
sociale media en reclame.
Een vrijwilligers coördinator AV Veluwe wordt nog gezocht: Ben Koops meldt zich hiervoor
aan.
Gecertificeerde verkeersregelaars zijn nodig er moet uitgezocht worden wie dit zijn binnen de
vereniging. Opmerking dat dit ook iemand kan zijn die via een andere vereniging deze
kwalificatie heeft verkregen.

Wisenttrail (Erik Geerdes doet verslag)
De nieuwe Wisenttrail was een groot succes in 2015, de Winter Wisent versie die spontaan bedacht
was deed hier niet van onder. Dit leverde AV Veluwe 1250 euro extra op. Voor 2016 blijft de opzet
ongewijzigd.
De vrijwilliger van het jaar 2015
Dit is Hans van Driel geworden. De bij behorende speld met certificaat zal uitgereikt worden na zijn
vakantie. Hans was helaas afwezig op de ALV
Visie en toekomst
In Apeldoorn is nog een grote groep lopers ongebonden aan een vereniging. Hier zijn nog kansen
voor AV Veluwe. Goede PR en herkenbaarheid zijn belangrijk om deze lopers aan AV Veluwe te
kunnen binden
Vacatures



AV Veluwe zoekt nog een PR man of vrouw om communicatie te onderhouden met de pers.
Door de aanmelding van Ben Koops is de taak vrijwilligers coördinator AV Veluwe ingevuld.

Bestuurswisselingen



Erik Wiersma wordt benoemd tot nieuwe voorzitter AV Veluwe. Deze taak deed hij al a.i. Er
zijn geen tegenkandidaten en Erik wordt officieel benoemd als voorzitter AV Veluwe.
Marianne van der Veen neemt afscheid als penningmeester, Marleen Otten wordt benoemd
als nieuwe penningmeester.

Rondvraag







De kleedkamers bij CSV zijn vaak maar niet altijd beschikbaar voor en na de trainingen, dit
staat niet duidelijk op de website. Deze info moet op de website AV Veluwe komen.
Is er een waarderingsspeld voor leden die 25,40,50 jaar lid zijn van AV Veluwe ? Tot op
heden is dit nog niet het geval. Er wordt over nagedacht of dit opgepakt gaat worden.
De nieuwsbrief AV Veluwe moet vaker verschijnen. Hieraan wordt gewerkt.
Frans van Melsen bedankt het bestuur voor de geleverde inspanning van de afgelopen tijd.
De voorzitter Erik Wiersma sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen.
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Leestencross

Rinus Groen

Er gingen stemmen op om het evenement niet door te gaan, maar is een cross per definitie niet link;
boomwortels, rare klimmetjes, blubber het hoort er allemaal bij. Het leverde in ieder geval prachtige
plaatjes op.

Rachel de Weerd was de eerste dame van AV Veluwe en staat nu op 2 seconden van Nelleke Evers
die eerste staat in de tussenstand van het clubkampioenschap.
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Shayne Rookhuyzen was snelste atleet van AV Veluwe en staat nu 2e achter Tonnie Stouten in de
stand voor het clubkampioenschap.
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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. Ook het afgelopen jaar zijn ze hier weer ruimschoots in geslaagd !
Op 4 september jongstleden werd de Wisenttrail voor de tweede keer georganiseerd. Ondersteund
door 80 vrijwilligers, een aantal goede sponsors (met Runners World en Inov-8 als geweldige
hoofdsponsors) en de soepele samenwerking met Ceaserea werd het net als in 2015 weer een groot
succes. De 700 deelnemers, die de keuze hadden uit drie afstanden, waren na afloop unaniem
enthousiast. Geroemd werden onder andere de mooie (maar ook zware !) parcoursen, de goede
organisatie (en de vriendelijke vrijwilligers) en de fraaie start/finishlocatie voor het prachtige gebouw
van Ceaserea. Ook de bijzondere verzorgingspost op de Braamberg, mogelijk gemaakt door onze
nieuwe partner Van der Valk Hotel Apeldoorn – de Cantharel, werd hogelijk gewaardeerd.

Op oudejaarsdag werd de Wisentwintertrail georganiseerd met start en finish bij CSV Apeldoorn.
Wederom drie afstanden (8,5 – 16 en 23km). Door een slimme parcourskeuze en door geen uitslagen
op te maken was het mogelijk deze trail te organiseren met slechts een handjevol vrijwilligers. Ruim
600 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. Ook leden van AV Veluwe
worden van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
In 2017 is de organisatie voornemens aan de september-trail een vierde, kortere, afstand toe te
voegen. De kans is zeer groot dat het maximum aantal deelnemers dan snel na het openen van de
inschrijving (op 1 april om 20.00u.) bereikt zal zijn.
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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

Ook in diverse commissies en het bestuur hebben we met enige regelmaat nieuwe vrijwilligers nodig. Op dit
moment zoeken we twee nieuwe leden in de Wedstrijd commissie en iemand die de (externe) PR gaat
verzorgen. Nadere info kun je ook bij mij krijgen. Ik heb functie beschrijvingen van deze taken en het valt
eigenlijk best mee.
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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NK Indoor Masters
In het weekend van de Midwinter Marathon
was er ook het NK Masters in het
Omnisportcentrum. Jammer natuurlijk wat
elke hardlopende Apeldoorner loopt graag bij
de Midwinter.
Rachel de Weerd liep de 800, 1500 en 3000
meter bij de V40 en werd alle 3 de afstanden
Nederlands kampioene. Haar tijden waren
respectievelijk 2.36.74 (pr en cr was 2.39.85)
5.17.26 en 11.35.98 (pr en cr was 11.46.03).
Rachel heeft nog veel meer in zich dus 2018
is ze weer van de partij.
Tonny Stouten is een vaste waarde op het
NK.
Hij liep bij de M50 de 1500m en de 3000m en
werd twee maal Nederlands kampioen in
respectievelijk 4.34.91 en 9.34.07 (pr en cr
was 9.36.66).
Heel knap, te meer omdat Tonnie grossiert in
medailles binnen en buiten op de baan en op
de weg en dat gewoon ongeschonden al een
eeuwigheid doet.
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Clubkampioenschap 2017
Leestencross

naam

Tonnie Stouten
Shayne Rookhuyzen
Nelleke Evers
Rachel de Weerd
Esther Labohm
Roland Besselink
Henri Rutgers
Dik Musch
Martijn van Eck
Dennis van Lohuizen
Norbert Lohschelder
Ronald Brouwer
Marleen Otten
Gert van den Brink
Peter Oostenhaven
Henk van der Schaaf
Jeroen van Beek
Erica Mulder
Henry Huttinga
Tim van Heumen
Erik Wiersma
Chantal Herms

geslach
t (M/V)

tijd

correctie
- factor

M
M
V
V
V
M
M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
V
M
M
M
V

00:35:42
00:33:07
00:54:24
00:40:11
00:42:23
00:38:26
00:43:49
00:48:26
00:42:16
00:42:17
00:45:27
00:51:01
00:46:54
00:53:22
00:52:58
00:53:28
00:46:06
1:01:17
1:00:25
00:51:30
1:01:17
1:12:43

85,94
93,14
58,17
78,92
75,78
89,3
89,3
80,83
93,14
93,14
89,3
80,83
88,32
80,83
83,79
85,94
100
75,78
83,79
100
89,3
80,34

Runnersworldloop

tijd na
correcti
e
00:30:40
0:30:50
0:31:38
0:31:42
0:32:07
0:34:19
0:39:07
0:39:08
0:39:22
0:39:22
0:40:35
0:41:14
0:41:25
0:43:08
0:44:22
0:45:56
0:46:06
0:46:26
0:50:37
0:51:30
0:54:43
0:58:25

tijd

tijd na
correcti
e

Baanwedstrijd

tijd

tijd na
correcti
e

Voorlopig resultaat

tijd

Plaats

00:30:40
00:30:50
00:31:38
00:31:42
00:32:07
00:34:19
00:39:07
00:39:08
00:39:22
00:39:22
00:40:35
00:41:14
00:41:25
00:43:08
00:44:22
00:45:56
00:46:06
00:46:26
00:50:37
00:51:30
00:54:43
00:58:25

1
2
1
2
3
3
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De verdwenen loop (Hart van Zuidloop)

Rinus Groen

Om de Spurt te vullen heb ik af en toe een lege pagina over en moet ik creatief worden om die ook
gevuld te krijgen. Ik overlegde met Eddie Gerritsen (850) of hij nog wat wist en toen ik aan winnaar
Eddie dacht zag ik onderstaande foto van 30 jaar geleden voor me. Ep en Maurice Winterman staan
er ook prominent op. De onderste foto was de eerste editie. De loop heeft slechts 2 jaar bestaan.
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Het jaar van de Aap

Ep Winterman

Volgens de Chinese astrologie wordt een jaar gekoppeld aan een dier.
Zo was het jaar 2016 het jaar van de Aap. In de loopwereld zou ik een jaar willen koppelen aan een
geblesseerd lichaamsdeel. In de vele jaren dat ik loop, viel het me op dat veel lopers in de zelfde
periode las t hadden/kregen van bv hielspoor, scheenbeen, enkels, knieën etc.
In de zomer 2016 kregen zeker vier mensen in mijn groep om uiteenlopende redenen last van de
knie. Daarom wil ik voor 2016 de Aap veranderen in de Knie.
Knieklachten kunnen, zoals bekend uit de sportgeneeskunde, een langdurige kwestie worden.
Dit is voor hardlopers een moeilijke tijd en vergt veel geduld. De knie is een ingewikkeld gewricht.
In juni 2016 vroeg ik mijn fysio wat de bobbel in mijn knieholte zou betekenen. "Dat lijkt wel een cyste",
zei hij en "daar zou ik even mee naar de huisarts gaan". "Wat heb je gedaan?" Ik vertelde hem dat ik
op mijn knieën had gelegen bij het klussen.
Een hardloper moet niet klussen merkte hij verder op. Korte tijd later kon ik met alle medewerking van
mijn huisarts, heel snel terecht bij de orthopeed van MC Annatommie in Apeldoorn.
Bij de afspraak waren er een echo en foto’s en de diagnose ingepland. De cyste bleek een juiste
diagnose en verder was er binnen het gewricht een centimeter kraakbeen verdwenen. De cyste werd
leeggezogen en in de gewrichtsspleet ging een spuit om het gewricht te smeren. Na 48 uur zou er
weer gelopen kunnen worden. Daarnaast voor de
smering van het gewricht veel fietsen was de
boodschap.
Na twee weken was het opnieuw mis. De cyste
was weer terug en de pijn verergerd . De arts
vond dat er nu verder gekeken moest worden.
MRI onderzoek was nu de volgende stap. De
uitslag: Er was nog wat meer beschadigd.
Operatie was echter niet aan de orde. Dit zou
niets verbeteren.
Het advies was krachtoefeningen doen en kijken
wat een podotherapeut nog kon toevoegen.
De wereld stond even stil en wat nu? Een paar
dagen later kom ik In de stad toevallig mijn fysio
van vroeger tegen, die mij adviseerde nog niet op
te geven. Het is dan inmiddels half oktober en ik
besluit een afspraak te maken bij Bernard te
Boekhorst (zie foto), sportarts bij het SMA
Midden Nederland in Amersfoort.
Hij is zelf een hardloper en begrijpt wat ik voel. Hij
geeft me weer moed en merkt op dat mijn
onderbeen een verkeerde stand heeft. Hier kan hij
ter plekke wat aan doen. Ik krijg oefeningen mee .
Deze aanvullende krachtoefeningen kan ik op
kosten van de verzekering doen met fysiofitness.
Inmiddels is bij een bezoek aan de podotherapeut gebleken dat hij wat kan doen met een wigje in de
schoen. Tijdens een vakantie met de kerst in Portugal blijkt het tijdens een wandeling dat alle hulp nog
niet tot verbetering heeft geleid.
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Het vertrouwen wordt er niet beter op en in achterhoofd groeit het gevoel van helemaal stoppen.
Inmiddels doe ik de trainingen van de groep samen met Aat op de fiets. De fysiofitness heb ik
opgezegd
Op 11 januari kom ik min of meer in de put weer bij Te Boekhorst. Ik krijg nieuwe oefeningen en
nieuwe hoop. Hij geeft aan naast de oefeningen 2 tot 3 per week keer 20 minuten te lopen(dribbelen).
Het is op dit moment 20 februari en ik heb al 12 keer gelopen in stukken van 20 minuten tot een half
uur. In al mijn schoenen zijn nu wigjes geplaatst.
De pijn is bijna weg. De opdracht is de komende week te beginnen met 4 keer lopen waarvan 2 keer
40 minuten. 2017 is het Chinese jaar van de slang, de hoop is terug en ik zie mezelf april weer met
mijn groep mee lopen. Les uit hieruit is wat mij betreft: Geef niet op en probeer altijd de juiste
personen te vinden die je kunnen helpen. De slang is voor mij het dier van de hoop geworden.
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Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2016
Activiteiten wedstrijdcommissie:
De wedstrijdcommissie heeft in 2016 8 wedstrijden georganiseerd met wisselend aantal deelnemers:
 Boerenkoolloop i.s.m. CSV Apeldoorn
 Leestencross
140
lopers
 Nomenrace
103
loopsters
 Kroondomeintrail
175
lopers
 Runnersworldloop
209
lopers
 Randerodecross
150
lopers
 2 Baanwedstrijden/Coopertesten totaal 76
lopers
Daarnaast heeft de wedstrijdcommissie meegewerkt aan de organisatie van de (laatste)
Hardloopvierdaagse, de Wisenttrail en de Winter Wisenttrail.
Ter voorbereiding heeft de commissie 8 keer vergaderd.
De bezetting van de wedstrijdcommissie was dit jaar constant.
We zijn zeer verheugd dat na lange tijd de vacature van coördinator vrijwilligers is ingevuld door Ben
Koops. Daarmee zijn alle plaatsen in de wedstrijdcommissie ingevuld.
Eind 2016 hebben Harry en Trees Stens aangegeven in de loop van 2017 te stoppen met hun
secretariële werkzaamheden. We zijn daarom op zoek naar een goede opvolging.

Tijdwaarneming IPICO
De tijdwaarneming is in 2016 na een proef in 2015 gedaan m.b.v. het systeem “IPICO” dat gehuurd
wordt van een andere atletiekvereniging. Een aanmerkelijk goedkoper en toch gebruiksvriendelijk
systeem. De wedstrijdcommissie blijft deze manier van tijdwaarneming daarom in de daartoe
geëigende lopen blijven gebruiken.
Ander concept clubkampioenschappen.
Eind 2015 heeft de wedstrijdcommissie een voorstel aan het bestuur gepresenteerd om het
clubkampioenschap te laten plaatsvinden op drie verschillende wedstrijden met verschillend karakter:
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Leestencross (bos), Runnersworldloop (straat), baanwedstrijd (baan). Hiermee wil de wedstrijdcommissie de wedstrijden voor meer leden aantrekkelijk maken en de competitie en daarmee de
onderlinge verbondenheid van de leden, versterken. In 2016 is hiermee gestart. Deze nieuwe manier
van clubkampioenschap houden heeft nog niet de doelen behaald die we voor ogen hadden en we
gaan in 2017 dit concept nogmaals volgen en hopen dan op een grotere deelname van de leden.
Deelname aan de loopevenementen
Hoewel de wedstrijden vooral door een trouwe groep hardlopers wordt gelopen, zou de wedstrijdcommissie het aandeel AV Veluwe lopers graag vergroot zien. Daarvoor wil de wedstrijdcommissie de
social media meer inzetten en de site van AVVeluwe gebruiken voor aankondigingen en met
sfeerverslagen van de wedstrijden voorzien. Deze sfeerverslagen met foto’s worden sinds dit
verslagjaar ingebracht. Een belangrijke rol ziet de wedstrijdcommissie voor de trainers om hun lopers
te attenderen op de verschillende lopen van AVVeluwe. Dit blijft een punt van aandacht.

Verkeersregelaars:
Een punt van zorg is het teruglopend aantal leden dat gecertificeerd verkeersregelaar is.
Verkeersregelaars zijn essentieel voor de verschillende lopen. Via een makkelijk e-learning
programma kan iedereen eenvoudig het certificaat behalen of actueel houden. Belangrijk om ons te
realiseren dat een van de voorwaarden in de vergunning voor de lopen die we aan moeten vragen bij
de gemeente is de aanwezigheid van gecertificeerde verkeersregelaars. Met de nieuwe coördinator
vrijwilligers kunnen we structureler het bestand van verkeersregelaars bewaken.
Inkomsten en uitgaven.
Voor een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar de penningmeester
van AVVeluwe. Bij verrekening van de inkomsten en uitgaven is de opbrengst voor de evenementen
in 2016 € 3.131,47. Een mooi resultaat!
Bezetting wedstrijdcommissie per 31-12-2016:
Arjan Kiers, materiaal beheer en opbouw, voorzitter
Eddy Burghout, opbouw
Hans van Driel, parcours
Herman Mol, parcours
Ron de Kluizenaar, materiaal beheer en opbouw

Ben Koops, coördinator vrijwilligers
Elbert Voogt, namens bestuur AVVeluwe
Harry Stens, secretariaat
Irma Kleverwal, secretariaat
Trees Stens, secretariaat
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Breekbaar

Rinus Groen

Een nieuw jaar begint meestal met goede voornemens. Die had ik ook op allerlei gebied, maar toen ik
op 5 januari hard viel met mijn fiets door de gladheid en mijn heup brak was alles opeens van de
baan. Ik was die dag sinds tijden weer eens de eerste volgens de spoedeisende hulp in het
Ziekenhuis. Een twijfelachtige eer in een enorm veld van andere ongelukkigen.
Vroeger lag je een week of 6 voor het raam naar buiten te kijken met een gebroken heupbeen, nu sta
je een paar uur na de operatie naast je bed, een dag later loop je op de gang en nog een dag later
mag je gaan traplopen met krukken. Ik weet best van aanpakken maar dit was toch wel heftig.
We zijn nu 6 weken verder en ik loop met een rollator al weer enkele kilometers. 2 dagen zit ik thuis
achter mijn laptop en 2 dagen wordt ik met een enorme invaliden bus van Connextion naar mijn werk
in Malkenschoten gebracht en weer terug
Mis je het lopen vraagt iedereen. Nee, mijn grote angst is dat ik nooit meer kan hardlopen en daar
denk ik alleen maar aan. Necrose is gelukkig niet van toepassing want dan kreeg ik alsnog een
kunstheup. Kunst is mooi, maar niet in mijn lijf.
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Ook geweldig dat de lief en leed commissie op bezoek komt met een prachtige fruitmand. Ook heel
veel leden op bezoek gehad of beterschapkaartjes. Heeft mij echt goed gedaan al die aandacht.

Op de foto hierboven zie je hoe het er na een kop-kom sparende operatie uitziet. Het alternatief, een
kunstheup, maakt je veel sneller mobiel maar per saldo is het als je wilt hardlopen niet te prefereren.
De pin en schroeven blijven er in of ik moet er veel last van krijgen dan gaat het er na een jaar uit.
Ik hoor u denken wat doet die man zichzelf allemaal aan om 2 pagina’s in de Spurt gevuld te krijgen.
Geen moeite is me te veel. Al had ik achteraf liever een verhaal geschreven over hoe de 25km bij de
Midwinter was gegaan en mijn verdere plannen op weg naar toch maar weer eens een marathon (nr
111).
De 2525km die ik nog moet lopen om de magische 200.000km gelopen te hebben als lifetime
achievement laat ook nog even op zich wachten. Maar een mens moet doelen houden en die heb ik
zeker. 60 jaar lang hardlopen is ook zo’n ding, ik heb er nu 41 op zitten.
Ook is het wel bijzonder om te merken dat er heel veel mensen met kunstheupen hardlopen zoals
Jan Veltman die er ook een heeft. Gezien zijn belachelijk hoeveelheden kilometers die hij altijd per
week maakte noemde ik hem de man van staal. Dat zie ik nu in een ander licht.
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No Men Race
Zondag 2 april 2017
Een vrouwenprestatieloop over asfalt- en zandwegen in een bosrijke omgeving. Onze vaste speaker
Henk Borgmeijer, staat weer aan de start om deze gezellige loop van vakkundig commentaar te
voorzien. Tja mannen: deze wedstrijd is alleen voor vrouwen bedoeld. Niks ten nadele van jullie heren.
Jullie komen de dames toch wel aanmoedigen?
Starttijden

11.00 5 kilometer (1 ronde)

11.00 10 kilometer (2 rondes)

Locatie, parcours en kleedruimte
De start en finish is op het terrein van De Hertenhorst (Kaapbergweg 45 te Beekbergen). Zie
routebeschrijving onderaan deze pagina. EHBO, douche en kleedgelegenheid aanwezig. Voor
kinderen en familie is er voldoende vertier en gemak op het terrein aanwezig.

Inschrijven
Je kan alleen voorinschrijven via inschrijven.nl. Inschrijven is mogelijk vanaf 1 januari 2017. Via een
automatische incasso wordt het inschrijfgeld van je rekeningnummer afgeschreven. Na-inschrijven is
mogelijk op de wedstrijddag vanaf 10.00 uur. Geen pinmogelijkheid, neem dus voldoende contanten
mee. Gepast betalen!
Kosten
Voorinschrijving
5km €6,50
10km €7,50
Na-inschrijving
Beide afstanden €10
Na inlevering van je startnummer ontvang je een flesje drinken
Ophalen startnummer
Het startnummer kun je vanaf 9.30uur tot 10.45 uur ophalen bij het inschrijfbureau op de wedstrijddag
zelf.
Drank na afloop en onderweg
Voor de loopsters van de tien kilometer is er onderweg een drankpost ingericht. Na de finish is er voor
alle loopsters (zowel van de 5 als de 10 kilometer) sportdrank en water.
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de SPURT
Clubblad van atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn
Opgericht maart 1970

42e jaargang nr 1
Maart 2017
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.

Bestuur
Voorzitter
Erik Wiersma
voorzitter@avveluwe.nl

Algemeen lid
Peter van Neijhof
Vacant

Secretaris
Martin Helmink
secretaris@avveluwe.nl

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

Redactie / vormgeving

Trainers-coördinatiegroep

Rinus Groen 055 3668763
rin.groen@planet.nl

Clubrecords

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

Tonnie Stouten
clubrecords@avveluwe.nl

Inschrijvingen

Website
www.avveluwe.nl
webmaster@avveluwe.nl

Ledenadministratie
Frank Vervoort
leden@avveluwe.nl

P e rs PR (vacature)

wedstrijden@avveluwe.nl

Vertrouwens Contact
Persoon

Wedstrijdcomissie
Arjan Kiers
Ron de Kluizenaar
Hans van Driel
Herman Mol
Eddy Burghout
Harry Stens
Trees Stens (zie foto)
Irma Kleverwal
Ben Koops
wedstrijdsecretariaatavvel
uwe@outlook.com

Parcours
Hans van Driel
h.driel73@chello.nl
055 5223016 Herman Mol

Lief en leed Frans
Nab en Marike Robbers
liefenleed@avveluwe.nl

Materiaalbeheer
Arjan Kiers
Ron de Kluizenaar

Simone Middelveld
055-5787759
Vertrouwenspersoonvrouw@avveluwe.nl
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Vrijwilligers coördinator AV
Veluwe Ben Koop email
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Henk Kager
Henk Baakman †
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