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Van de voorzitter  Erik Wiersma  

 
Als ik dit schrijf is de lente echt het land binnen gekomen, zeg eigenlijk maar gerust de zomer. Niet 
alleen het weer kondigt de lente aan maar ook allerlei nieuwe ideeën die er binnen de vereniging zijn 
bedacht. Op deze plaats heb ik al eens eerder over de brainstorm commissie geschreven. De 
afgelopen maanden is er hard gewerkt om een aantal nieuwe activiteiten te ontwikkelen waarmee we 
het aanbod voor een ieder verder willen verbreden. Natuurlijk blijven we gewoon goede en leuke 
trainingen geven, maar ook veel andere zaken komen aan bod. 
  
We gaan om te beginnen, één keer per kwartaal een clinic, de eerste clinic betreft een trail running 
clinic, na de zomer volgen nog een hartslag clinic en een oriëntatieloop clinic. 
  
We weten allemaal wel dat Core Stability belangrijk is, maar ook weten we allemaal dat deze 
oefeningen hoe belangrijk ook er toch vaak bij in schieten. Vanaf 1 juni organiseren we elke week op 
woensdag Core Stability trainingen. Voorlopig doen we dat lekker buiten, bij voldoende interesse 
zullen we dat in winter in de zaal gaan organiseren. 
  
We waarderen allemaal de prachtige omgeving waar we lopen, prachtige routes naar Hoog Soeren, 
Halte Assel, Hoog Buurloo, Het Leesten en wat al niet meer, maar we zitten in een omgeving waar 
nog  veel meer prachtige plekken zijn  te ontdekken. Daarom willen we om de maand met alle 
Zaterdaggroepen ‘Op Pad' gaan dat betekent lopen op prachtige plekken direct rondom Apeldoorn. De 
afstanden, niveaus, trainers en groepen zijn hetzelfde als een reguliere zaterdagochtend training. Zo 
mogelijk proberen we na afloop gezamenlijk af te sluiten door samen wat te gaan drinken. De 
zaterdagochtend trainingen worden dus verplaatst naar de ‘Op Pad' locatie. 
  
Om elkaar beter te leren kennen, gewoon even na te praten na de Runnersworld loop of gewoon 
omdat je het gezellig vindt organiseren we na afloop van de Runnersworldloop een Barbecue. De 
afgelopen jaren was het beter Barbecue weer dan hardloopweer, daar hopen we nu ook weer op. 
Tijdens de barbecue zal ook de vrijwilliger van het jaar in het zonnetje gezet worden. 
  
Zoals jullie zien allemaal leuke nieuwe evenementen. Waarbij ik veel van jullie hoop te ontmoeten. 
  
Tot slot nog even aandacht voor een grote groep leden die de afgelopen maanden begonnen zijn, in 
totaal drie verschillende groepen zijn begonnen om te leren hardlopen onder leiding van ervaren 
trainers. Tijdens de komende Kroondomeintrail zullen ze deze wedstrijd ook kunnen lopen, zij het op 
een iets ingekort parcours. Ik wil deze nieuwkomers veel succes wensen en hoop hen allen als lid van 
onze vereniging mogen verwelkomen. 
  
Inhoud: 
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Foto Andrea Deelstra wil maar wat graag op de foto 
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Return of the fat legs   Rinus Groen 

Ooit kreeg ik van Harrie Brummelkamp met een afbeelding van een olifant met de tekst Fat Legs. Dit 

vanwege mijn in zijn ogen enorm dikke benen voor een lange afstandloper. Mijn benen zijn na heel 

veel revalidatietraining weer ouderwets dik alleen kom je er met spieren alleen niet. Om hard te lopen 

zijn je botten net zo belangrijk. 

 

In het verleden heb ik met Olivier Heimel, hoofdredacteur Runners World, hele discussies gehad of 

het bekende advies om na een blessure op zachte ondergrond te gaan lopen wel zo verstandig is. Die 

zachte ondergrond is over het algemeen minder stabiel en geeft daardoor weer ander problemen was 

mijn idee. Inmiddels ben ik er achter dat voor een botbreuk de dreun op het asfalt of het iets verend 

lopen in het bos wel degelijk veel verschil maakt. Op de weg heb ik na 500m grote problemen, maar 

op de loopband en in het bos heb ik inmiddels zelfs 2,5km gehaald. Op de fiets naar het bos is ook 

een goede warming-up. 

Ook merk ik dat 41 jaar hardlopen iets met je biologische klok doet. Ik kan nu eten wat ik wil, maar 

steeds piept er een stemmetje zou je dat nu wel doen, je moet nog trainen. Ik loop heel af en toe en 

dan met een enorme uitschieter naar die 2,5. Daarvoor was 2 maal in de week 1 km al veel. Maar zo 

lang altijd maar dagelijks trainen en daar rekening mee moeten houden zit vast in mijn systeem. 

Ik zie op facebook allerlei mensen presteren in trails, marathons, survivals etc. Wat een genot om dat 

zo maar te kunnen. Ik denk dat veel mensen daar niet voldoende bij stil staan. 

Mijn dochter vroeg als kinds steeds aan mij wat zou je liever hebben blind of doof, wat liever een voet 

of een hand missen etc. De praktijk is dat je niets te kiezen hebt, al die dingen gebeuren je. 

Ik las dat Henk Kager, ons erelid, 94 jaar is geworden en iemand van het bestuur met hem ging 

bellen. Dat heb ik ook gedaan een tijd geleden. Een kort gesprek. Henk liep niet meer dus die periode 

was een gesloten boek en voor de rest was het ook allemaal geen pretje wegens lichamelijke 

ongemakken. Oud worden is mooi, oud zijn niet aldus Henk. 

Ik hoop dat u deze Spurt met plezier leest en er iets nieuws voor u in staat. 
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Richard Leeuwenhart 
 

Zaterdag 20 mei   

Afscheid van Richard als trainer. We hadden 3 

weken geleden al afscheid genomen Richard , 

maar vandaag hebben we nog een keer samen 

getraind. Van af onze start locatie zij we naar v/d 

Valk gelopen, waar iedereen er van uit ging lekker 

relax er heen te lopen hadden het mis gewoon het 

programma 1. 2. 3. Min versnellen x 2 .  
 

Dat was ook altijd het sterke punt van Richard of 

het nu regende – 10 of heel warm was  

Programma is programma ik ben hier om jullie 

beter te maken . 

 

Dat is hem dan ook gelukt want de laatste 

trainingen riep hij steeds Rustig voor aan . 

Bij v/d Valk aan gekomen hebben we onder het genot van bakje koffie en heerlijke appeltaart  

Richard in het zonnetje gezet . 

 

Naar enkele mooie woorden van Marjan die is daar een kei in , waar ze Richard bedankte  

Voor de fijne trainingen en altijd mooie routes . 

Diana overhandigde enkele waardebonnen en een mooie bos bloemen , daarna  

hebben we onze training vervolgd . 

 

Dat er zoveel mensen mee hebben gedaan , blijkt dat Richard een gewilde en fijne trainer was . 

Richard nogmaals bedankt . De zaterdag morgen groep . 
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Sub 2.00 

Al tijden was het aangekondigd, Nike zou een gecontroleerde poging gaan doen om voor het eerst 

een mens onder de 2uur op de marathon te laten lopen. Omdat onder de 1 uur op de halve lopen nog 

bijzonder is dacht ik dat het kansloos was. Ik was dan ook stomverbaasd dat er een tijd van 2.00.25 

uitrolde. 

Eliud Kipchoge had ik in London zien lopen in 2016 en wist wel dat dit een atleet van de 

buitencategorie was, maar toch. Toen hij 18 was versloeg hij al Bekele en El Guerrouj in een 

rechtstreeks duel op de 5000m. Geen stoppen aan zoals de foto mooi aantoont. 

 

Exclusief voor de Spurt is Maurice Winterman naar Monza geweest om verslag te doen. Toen hij daar 

toch was heeft hij ook nog wat parcoursmeting gedaan en in een auto meegereden tijdens de race. In 

de volgende Spurt komt dit ruimschoots aan bod wanneer globetrotter Maurice tussen alle wedstrijden 

over de wereld door een gaatje kan vinden om een artikel te schrijven. 
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Kroondomeintrail     Zaterdag 17 juni 2017 

  

Op 17 juni 2016 organiseert de wedstrijdcommissie van AV Veluwe voor de derde keer de 
Kroondomeintrail.  De trail voert ons louter over zandpaden door de bossen van het Kroondomein 
over geaccentueerd terrein met een hoogteverschil van ongeveer 60 meter. Er zijn op bepaalde 
punten prachtige uitzichten. Je hebt daarom af en toe het idee niet meer in ons kikkerlandje te lopen. 
In onze ogen valt de zwaarte van het parcours in de categorie middelzwaar tot zwaar. 
Er kan gekozen worden uit drie afstanden namelijk:  7,3km, 14,7km of 29,4km. Anders dan bij een trail 
gewend is lopen de atleten die voor de langste afstand kiezen 2 rondes van 14.7km. Okay dat is even 
wennen, maar de ronde is dit dubbel en dwars waard. Ook geldt er een tijdslimiet voor de langste 
afstand. De atleten die langer dan 2.35 uur over de eerste 22 km lopen worden uit de wedstrijd 
genomen. Deze maatregel hebben wij moeten nemen omdat wij maar een beperkte tijd van het 
Kroondomein gebruik mogen maken. Verder hebben wij om de ongeveer 7 km een verfrissingpost 
gepland. 

Pas op: de deelname is beperkt. Er is namelijk maar plaats voor 225 atleten. Er is geen na-
inschrijving! 

Starttijden 
11.00 uur 30 km 
11.00 uur 15 km 
11.10 uur 7 km 

Kosten 
7km €6,50 15km €7,50 30km €8,50 
 
Voorinschrijving  
Inschrijven is mogelijk vanaf 1 januari 2017 en kan via deze link. Inschrijven kan tot het maximale 
aantal deelnemers is gehaald. 
 
Locatie 
De start en finish is bij het Wildrooster aan de Wieselseweg, Wenum-Wiesel. Zie routebeschrijving 
onderaan deze pagina. Geen douche en kleedgelegenheid aanwezig. EHBO wel aanwezig. 

https://inschrijven.nl/idealformulier?id=2017061719445&tl=nl
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Rotterdam Marathon, 9 April 2017   Bas de Kluizenaar 
 
Het is alweer een paar weken geleden, maar ik ben nog steeds aan het nagenieten. Rinus vroeg mij 
een stukje te schrijven over mijn marathon in Rotterdam. Geen flauw idee waar ik moet beginnen, 
alles was mooi! Vorig jaar heb ik mijn schoonvader gehaast tijdens de Amsterdam marathon. Mijn 
eerste marathon, een geweldige ervaring.  
 
De volgende marathon zou ik volle bak lopen, alles om onder de 3uur te lopen. Henk Liefers heeft 
mijn trainingsschema gemaakt en met paar biertjes had ik  Ronald Derksen overgehaald om mij in 
Rotterdam te hazen.  

 
Ik heb heerlijk getraind. Vooral de lange afstanden vond ik geweldig. Elke keer weer een mooie route. 
Via de Postbank naar Arnhem, noem maar op. Als voorbereiding samen met Ronald afgereisd naar 
Nijmegen voor de Stevensloop. Een dikke pr op de halve marathon gaf veel vertrouwen voor het echte 
werk.  
 
Een week voor de marathon had Jake flink de griep te pakken. En een paar dagen later ik ook. 
Buikgriep, wat een ramp. Ik was moe, had weinig energie, sliep veel en had de hoop zelfs even 
opgegeven. Drie dagen voor Rotterdam toch de hardloopschoenen aangetrokken. Mijn benen voelden 
aan als pap. Een dag later weer een stukje gelopen, deze keer voelde het wat beter. Ook weer veel 
kunnen eten, dus gewoon lopen en zien waar het schip strand!   
 
De dag zelf, wat een spanning, 42,195km lopen in Rotterdam. Wat een stad! Nadat Lee Towers zijn 
ding deed klonk het startschot. Lopen!  
 
We gingen nogal vlot weg, 4 minuten op de kilometer. Eigenlijk moesten we wat rustiger aandoen 
maar het was mooi weer. Het ging eigenlijk geweldig goed, goede benen. Om de 5km goed 
gedronken en onderweg cheers van de hele familie, ze stonden overal. Ik had het gevoel dat ik over 
de weg vloog! Bij kilometer 34 stopte Ronald ineens, hij stond stil met kramp. Ineens liep ik alleen, ik 
kreeg het even zwaar. Bij het 37km punt stonden mijn ouders. Wat gedronken, gelletje erin en mijn 
vader liep een stuk mee. Dat gaf me een goede boost.  
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Kilometer 40, Ronald liep 
ineens weer naast mij. Zijn 
woorden: “Ik zei toch dat we 
samen zouden finishen op 
de Coolsingel.” Wat een 
verrassing, super mooi om 
samen te finishen! En wat 
een tijd!  
 
Ik krijg nog kippenvel als ik 
eraan denk. Ronnie en 
Henk, nogmaals bedankt!  
 
Bas de Kluizenaar  
Startnummer 4000 
2:55.25 

 
Ronald Derksen 
Startnummer 4002 
2.55.25 
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NoMen Race 2017 

Veel AV Veluwe blauw tijdens de 2017 editie van de NoMen Race gehouden onder fantastische 

zonnige omstandigheden.

 

 

 



 

12 
 

 

Ook de winnares van de 10km is lid van AV Veluwe. 
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Baancompetitie Amersfoort 2017 

Sinds een aantal jaren ben ik lid van AV Veluwe en train ik met veel plezier op de woensdagavond bij 

Henk Liefers. Tussen de toppers maar wel duidelijk in de achterhoede. Ik ken mijn plek als 56-jarige 

veteraan.  

Competitief als ik ben ga ik graag de strijd aan, maar een combinatie van lang lijf, te veel kilo’s, te 

weinig training (3-keer/week) , gebrek aan talent en mentale hardheid drukt mij bij iedere telleurstelling 

weer met de neus op de feiten: “ Je wordt ouder papa! ..en dus ook trager!”.  

Toch ontdekte ik op deze oude dag nog wat aanleg voor het korte werk. Als het maar hard gaat en 

niet te lang duurt. Dus als ik op mijn oude dag nog werkelijk voor mijzelf iets zou willen bewijzen – en 

dat wil ik blijkbaar - dan zou ik de baan op moeten: de middellange afstand.  Een oud lid van AV 

Veluwe  zei mij een aantal jaren terug dat er nog genoeg mogelijkheden waren voor fanatici als ik. 

Voordeel is verder dat je niet veel hoeft te trainen; iets wat mij met een drukke internationale baan met 

regelmatig reizen, heel goed uitkomt.  

Zo verheug ik mij ieder jaar weer op de 

drukbezochte en gezellige trackmeetings in 

Utrecht en Wageningen. 

Leeftijdsdiscriminatie kennen ze daar niet. Ik 

mag dus meedoen op mijn favoriete afstand, 

de 800 meter.  Wedstrijden zijn er van 100 

meter tot de 5000 meter. Indeling vind plaats 

op vooraf ingediende richttijd. Dus geen 

excuus om achteraan te lopen als je je 

opgeeft met een realistische voorspelling. 

Atleten komen uit het hele land. En zo loopt 

opa daar dan tussen de jonkies.  

Ik weet niet hoe het is voor de toeschouwer 

maar ik heb – in tegenstelling tot mijn vrouw 

– geen problemen met dit beeld omdat ik 

alleen maar de rug van mijn voorganger zie 

en de stiekem gemaakte foto’s ruim ontwijk. 

 

 

 

AVTriathlon 

In verband met werk heb ik diverse plaatsen in Nederland gewoond. Tussen 1992 en 2001 woonde ik 

Amersfoort alwaar ik mij aansloot bij AV Triathlon en trainde bij Ton Duits. Hetzelfde blauw alleen 

andere opdruk. Voor kenners, in die tijd waren Hans van Wegen,  Gerard Hol en Han Wolsing enkele 

van de lokale helden. Ik weet niet hoe het loopt bij de Hans en Gerard maar Han Wolsing laat zich nog 

regelmatig zien.   

Er zijn of waren in mijn optiek naast de genoemde outfit andere overeenkomsten tussen AVTriathlon 

en AV Veluwe. Beide de jongste en 2e  atletiek vereniging van de stad. Beide even groot (destijds 

tussen 500 en 600 leden (zonder jeugd). Maar nog kenmerkender was dat de meeste lokale top 

lopers (van boven de 30) bij deze club zaten en niet bij de andere atletiekvereniging.  
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Bert Geelmuijden, een prominent lid en uitstekende atleet met visie, bedacht in 1998 een unieke 

formule voor een interne clubcompetitie waarbij de kansen voor iedereen hetzelfde zijn. Ongeacht 

leeftijd of geslacht. Maar ook een competitie waarbij  atleten met aanleg voor een 800 meter aan hun 

trekken kunnen komen. En niet alleen de langere afstand stylisten. 

Zo ontstond een competitie met afstanden van 800, 1000, 1500, 3000 en 5000 meter. Voor dames 

geldt een aftrek van 10%. Bij Masters wordt de tijd vanaf het 35e jaar met 0,6% per jaar gecorrigeerd.  

Nadat de tijden gecorrigeerd zijn naar leeftijd en geslacht wordt gebruik gemaakt van officiële IAAF 

conversie tabellen, die de tijd omzet naar een puntenscore. Uiteindelijk wordt er maar 1 totaal 

klassement opgemaakt.  Door de leeftijdscompensatie kun je ieder jaar eerlijk met elkaar vergelijken. 

Als lid van AV Triathlon heb ik zo rond mijn 40e jaartelling diverse keren mogen meedoen met een 

mooie 2.12 op de 800 meter als herinnering. Ben ik nog steeds wel een beetje trots op.  

2017 

De organisatie van dit unieke evenement is nog altijd in handen van AV Triathlon. Hand geklokte tijd 

en registratie op houten bordjes maakte plaats voor Elektronische Tijdwaarneming (ET) met de 

nieuwste Finishlynx fotofinish camera's.  

In de afgelopen jaren konden ook 

atleten van andere clubs uit de 

regio deelnemen. Zo zagen we 

bijvoorbeeld in 2013 een mooie 

strijd tussen bekende masters Aart 

Stigter en Cees Stolwijk die door 

eerstgenoemde werd gewonnen. 

Ook de C/D junioren jeugd werd 

uitgenodigd voor de 800, 1000 en 

1500 meter.   

Voor het eerst in 2017 is dit 

evenement opengesteld voor 

iedere atleet. Toen ik dit hoorde 

heb ik mij onmiddellijk aangemeld.  

Gemotiveerd als ik was, kreeg 

deze baancompetitie een 

belangrijke plek in mijn agenda.  Zo 

lukte het  om aan alle wedstrijden 

mee te doen.  

 

Alle wedstrijden waren op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur. Ik werk in Kampen dus kon rechtstreeks 

vanaf mijn werk naar Amersfoort rijden om mij in mijn oude woonomgeving van part Schothorst 

ontspannen in te lopen en op te laden voor de wedstrijd van die avond.  
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Het voert te ver om iedere wedstrijd vanuit mijn persoonlijke beleving te omschrijven. Maar ik kan 

terug kijken op een prachtig evenement. Omdat de snelste atleten aan het eind van de avond liepen 

kon je na je eigen race nog mooi van een ander spektakel genieten.  

Over mijn eigen tijden was ik best tevreden:  

3000 : 12.09 

1500 : 5.13 

5000 : 21.06 

1000 : 3.16 

800 : 2.28 

 

Door de laatste wedstrijden kon ik een mooie 23e  plaats veroveren op een lijst van 106 deelnemers. 

De 61 C/D junioren niet meegerekend.  

Voor de irritante rekenaars onder ons. Als je 3 of 5 keer 3.16 doet kom je uit op 9.48 en 16.20 en niet 

op 12.09 of 21.06. Weet ik ook wel, maar die 3.16 was op voorvoet en die andere afstanden zijn met 

haklanding in draf en korte pas. Dat scheelt echt enorm...Ik zoek al jaren een trainer die mij hiervan 

afhelpt.  

De competitie werd overigens gewonnen door de 59 jarige Jaap Stijlaart met tijden als 17.52 / 10.21  / 

4.52 / 3.05 en 2.24. Indrukwekkend op je 59e.  De eerder genoemde inmiddels 52 jarige Han Wolsing 

werd 3e .  

Ook waren de prestaties van de C/D junioren uitzonderlijk. Zo liep ik zelf een 1000 meter tegen een 

klein meisje van 12 jaar uit Zeewolde, Selina Franken geheten. Zij reikte niet verder dan mijn navel 

maar bleef maar voor mij lopen en eindigde in 3.13. De winnares bij de jeugd was overigens de 14 

jarige Tamar Veltman. Haar laatste 800 meter ging met de grote jongens in 2.16. Onthoudt die namen. 

Begreep dat Tamar ook gaat deelneemt in Europees verband.  

Tot slot 

Nu weten we allemaal wel dat de toppers bij de Masters niet in Amersfoort maar in de omgeving van 

Apeldoorn wonen. Dan zou ik mij goed kunnen voorstellen dat deze zich na het lezen van dit artikel al 

vast gaan opmaken voor de strijd in 2018. Zou ook onderling heel spannend en verrassend kunnen 

zijn.  

 



Spoedcursus Ultra    Rinus Groen 

Rachel de Weerd weegt slecht 36 kilo en leek mij als haar trainer dus uitermate geschikt voor het 

langere werk. Na een paar marathons zonder noemenswaardige voorbereiding goed gelopen te 

hebben sprak ik met haar hierover. Zij had haar twijfels en daarom stelde ik ook voor dit gefaseerd 

aan te vliegen, eerst eens 50, dan 6o, dan 6 uur, dan 100km enz. 

Nadat Rotterdam een beetje tegenvallend was gegaan, stelde ik voor 2 weken later Enschede te 

lopen. Als je echt geschikt bent voor Ultra is dat appeltje eitje. Nu dat ze zag ze aanvankelijk helemaal 

niet zitten. Wat ik niet wist was dat ze zicht al voor een solo loop van 24 uur had opgegeven. Dit kwam 

pas ter sprake toen Enschede best wel tegen was gevallen. En dat terwijl ze er best wel veel voor 

deed; 3 maal per week trainen. 

U snapt het al een natuur talent zonder enige benul van wat er normaal voor nodig is. Toen ik haar 

herinnerde aan de geleidelijke opbouw zei ze o ja, om vervolgens een dag later 50km te gaan lopen. 

Nee dit geen banana split maar echt. Die 24 uur mocht geen probleem zijn want je mocht ook pauzes 

nemen van een half uur. Goh, wat was ik opeens gerust gesteld. Overigens noemt zei me haar coach, 

dat geeft aan dat ik haar de nodige duwtjes geef en adviseer en stimuleer, een trainer zou nog enige 

invloed op het trainen kunnen uitoefenen. 

Inmiddels heeft ze weer een 50km gelopen en het gaat allemaal zonder blessures dus wat zit ik te 

piekeren? Misschien is zei wel een Filipijnse waarvan over 40 jaar blijkt dat ze allemaal uitermate 

geschikt zijn voor de ultra’s, net zoals met 40 jaar geleden dacht dat eens Kenianen de lange afstand 

zouden domineren. 

Ik hoop in de volgende Spurt iets uitzonderlijks te mogen melden. Wordt vervolgd. Op de 

clubrecordlijst schittert haar naam al de nodige keren dus wat dat betreft zijn “we” goed bezig. Er zijn 

zelfs wat NK titels en medailles binnen, die kan niemand meer afpakken. 
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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 (27-5) heeft AV Veluwe het volgende aantal leden 

Soort Lid Man Vrouw Totaal  

Bondslid 260 221 481  

Afgemeld 8 18 26 Blijven nog tot het eind van het jaar lid. 

Verenigingslid 16 4 37 Dit is inclusief de beginnersgroepen 

Relatielid 3 2 5  

 279 244 523  

 
Dit keer heb ik weer gekeken uit welke plaatsen onze leden komen tov 2016. 

 2017 2016 

Woonplaats Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

Apeldoorn 237 197 434 255 207 464 

Bathmen 1  1 1 
 

1 

Beekbergen 7 4 11 8 6 14 

Beemte Broekland 1 1 2 1 2 3 

Deventer 1 1 2 2 
 

2 

Dieren 1  1 1 
 

1 

Eerbeek 2 2 4 2 2 4 

Elburg 1  1 1 
 

1 

Hoog Soeren  1 1 
 

1 1 

Klarenbeek  1 1 1 1 2 

Leusden  1 1 
 

1 1 

Lieren 2 2 4 2 2 4 

Loenen 1  1 1 
 

1 

Lúnne (Duitsland)    1 
 

1 

Raalte 1 1 2 1 1 2 

Soesterberg 1  1    

Terschuur    
 

1 1 

Teuge 1 1 2 1 1 2 

Twello 1 2 3 1 1 2 

Ugchelen 12 22 34 13 18 31 

Utrecht 1  1 1 
 

1 

Vaassen 5 4 9 4 4 8 

Wenum Wiesel 1 4 5 2 4 6 

Wijchen 1  1 1 
 

1 

Zwolle 1  1 1 
 

1 

Eindtotaal 279 244 523 301 252 553 

mailto:Leden@avveluwe.nl
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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 
M. (Monique) van den Bos 
J. (Johan) van den Brink 
J. (Jeremy) Eilander 
R. (Ronald) Everts 
C.A.M. (Chris) Heeregrave 
M. (Mariska) Logt 

T. (Theo) Makkink 
J. (John) van Midden 
H.J. (Henk) Nijman 
R. (Roelina) Nijmeijer 
K. (Klaske) Pinxsterhuis 
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 

 
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 februari 2017 / april 2017) 
 

Aanmeldingen: 
Ralph de Gooijer 

Berend Manintveld 

Anja van Boekel - van der Schaaf 
José Tempelmans Plat-Jansen 
Titia de Wit 

 

Afmeldingen: 
Lisette Siemelink 
Eliza Bonder 
Lisan van Bolhuis 
Helene Lelifeld 
Martine Jonker 
Marjolein Hermans 
Josien Olthuis 
Ienneke Poelarends 
Edith de Haan 
Fiona Markus 
King Chi Yeung 
Martin Koster 
Linda Edelenbos-Tijssen 
Arjen van Zanten 
Linda Stolk 
Fred Scholten 
Wim van Bussel 
Ilse Diks - De Wied 
Danielle Krouwel 

  

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 jun 2017 / aug 2017) 
 
   

  
 

Juli: 

Mirjam Singel 2 
Hendrik Jan van Ommeren 4 
Elske Smulders 4 
Titia de Wit 4 
Ton Jansen 5 
Pauline Hoogeveen-Roelofs 6 
Michiel Rutting 7 
Hans Maaskant 8 
Richard van den Haak 9 
Henk Slijkhuis 9 
Miriam Drieman 9 
Frits Rouw 10 
Mireille Brons 10 
Jan Hollak 11 
Marita Bekker-Gerretsen 11 
Henk Diekmann 11 
Marijke de Kluizenaar-van den Brink 11 
Norbert Lohschelder 11 
Dieneke van den Brink 11 
Wim Jochems 11 
Jan Dijkstra 12 
Wilco van de Pol 12 
Bo van Ginkel 12 
Jacqueline ten Katen 14 
Geert van Wijk 15 
Ron de Kluizenaar 15 
Ron Buitenhuis 15 
Tom Balke 16 
John van Vegten 17 
Iwan van Aken 18 
Peter Oosterhaven 18 
Sabine van den Hoek 19 
Karin Cordia 19 
Ronald Bax 20 
Willem Berghuis 20 
Fiona Markus 21 
Christiana Kaldenbach 21 
Lisan van Bolhuis 23 
Bert Duursma 24 
Berry de Wied 25 
Tonnie de Winter 25 
Silvia Hartkamp - Sloot 25 
Ruben Robbers 26 
Monique Bos - Gaasbeek 26 
Leo Bisterbosch 28 
Harry Stens 28 
Rimke Musch 30 
Erik Immerzeel 31 
Frits Stevens 31 
Pauly Driessen 31 

Augustus: 

Anneke Prenger 1 
Justyna Pietrzyk 1 
Mario Diks 2 
Bas Schippers 4 
Monique Staal 4 
Jolanda Schenk 5 
Aat Kerpershoek 5 
Maria van Driel 5 
Erik Heidekamp 5 
Tineke van Ommeren-de Ruiter 7 
Marjo Wanders 7 
Ronald Brouwer 8 
Michel Manintveld 9 
Arno Manschot 10 
Evert Schotpoort 10 
Freddie Dooijeweerd 11 
Wilco Schut 11 
Marianne Homringhausen 11 
Marco Meijerink 12 
Marike Robbers 13 
Tonny Zegers 13 
Diantha Jansen 13 
Ellard Schutte 13 
Gemma Velders 14 
Eddy Gerritsen 14 
Marja Klopman 15 
Mark Beekman 15 
Jan van der Gaag 17 
Annelies Oud 20 
Mynko Peterink 21 
Sonja Kerkdijk 21 
Klaske Pinxsterhuis 21 
Marry Dekker 21 
Sharon Nieuwkamer 22 
Elbert Voogt 23 
Martin Koster 25 
Jan Hissink 25 
Bert Nijmeijer 25 
Ruth van Amersfoort-Schut 27 
Esther Labohm 29 
Peter Veenhuizen 29 
Annemiek Singel 30 
Inge Bokelmann 31 
Johan Voorhorst 31 
Harald Wind 31 
Erica Mulder 31 
Wilma van Dronkelaar 31 

Juni: 
 
Francy van der Riet 1 
Stenn Westrik 1 
Gerald van den Berg 3 
Fieneke Slaghek 4 
Willem de Bruijn 6 
Ton Ellenbroek 8 
Roelina Nijmeijer 9 
Julie Meskers 9 
Jaap van de Rijt 10 
Raoul Swelsen 10 
José Kamstra 12 
Raymundo van Egmond 14 
Yvonne Hafkamp 14 
Gerwin Jansonius 15 
Bert de Bruijn 15 
Wilma Meulenbeek 15 
Jan Termeulen 16 
Ans Drost 16 
Ep Winterman 17 
Kobus Rouwenhorst 18 
Bernadette Nijhuis 18 
Miranda Hissink 18 
Martijn van Eck 19 
Tjikke Visser 19 
Eelco van Waas 21 
Marald Brons 22 
Dik Musch 22 
Femke Hoevenaars 23 
Elmer Hartkamp 23 
Celine de Loos 23 
Ben van Schijndel 24 
Fred Pieëte 24 
Daan Weessies 25 
King Chi Yeung 25 
Leo Brummelkamp 25 
Michel van Driel 26 
Ashley Kluizenaar - van de Leemkolk 27 
Ilse Pol 27 
Kim Hillebrandt 28 
Vivinda Koster-Gorkink 28 
Sylvia Berends 29 
Eva Driessen 29 
Eduard Bakker 29 
Annemieke de Jong-Griever 29 
Nienke de Vries 29 
Ge Kiers-Deelstra 30 
Paul van Alphen 30 
Chantal Herms-van Poppel 30 
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Kronenburg(er) Park 
Op de dag dat ik dit schrijf (19 mei 2017), ben ik gisteravond naar theater Orpheus geweest om het 

concert bij te wonen van mijn idool Frank Boeijen.  

Vandaag is het namelijk twee maanden geleden dat ik weer voldoende voorbereid was om deel te 

kunnen nemen aan een NK.  Gisteravond mijmerde ik (samen met hem) over Nijmegen, de stad waar 

ook jaarlijks mijn favoriete wedstrijd, de Zevenheuvelenloop, gehouden wordt, en toen besloot dit met 

de Spurt-lezers te delen. 

Dit jaar werd in deze stad ook het NK halve marathon (Stevensloop) georganiseerd. Een parcours met 

de start bij het bezongen Kronenburg(er) Park, waar vandaan al redelijk snel het noordelijk open 

poldergebied van de omgeving van Nijmegen opgezocht werd. Deze dag was tamelijk fris en het 

waaide nogal stevig. 

Het was voor mij onwennig om na al die jaren weer echt te moeten presteren. Kon ik me nog meten 

met de besten in mijn leeftijdscategorie? 

Na de start kon ik aansluiten bij de kopgroep van hen en na het verlaten van de stad bleef ik in het 

spoor van de koploper, de groep werd steeds kleiner. Vanaf kilometer acht bleven slechts hij en ik 

over en besloot ik geen kopwerk te doen en te proberen in zijn spoor te blijven. 

Vanaf kilometer zestien merkte ik 

dat tot nu toe de wedstrijd me 

relatief weinig energie had 

gekost en besloot ik, als het kon, 

het op een eindsprint te laten 

aankomen. 

Op een gegeven moment 

(kilometer achttien) probeerde 

mijn medevluchter, in een 

ultieme poging, mij, bij de wind 

pal tegen, de koppositie op te 

dringen. Het mondde zelfs uit tot 

enige “sur-place-momenten”. Ik 

bleef standvastig en wachtte tot 

hij weer “gewoon” ging lopen. 

Bij het opgaan van de Waalbrug 

(negentien kilometer) merkte ik 

dat hij moeite had met de helling 

en versnelde ik licht. Met veel 

inspanning kwam hij weer bij en 

bij het binnenkomen van de stad 

(kilometer twintig) versnelde ik 

nogmaals, nu sub-maximaal. Dit 

bleek voldoende. Bij de finish 

was ik zesentwintig seconden bij 

hem weggelopen en was ik, na 

vijf jaar, weer eens Nederlands 

kampioen, deze keer bij M65.  
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De verdwenen loop (Mheenloop)    Rinus Groen 

AV-34 organiseerde in de jaren 80 2 maal per jaar de Mheenloop. Een mooie loop met veel rondjes 

van 1km door het Mheenpark. De afstanden waren 3, 6 en 9km en de opkomst was groot. Op 

onderstaande foto de Apeldoornse toppers Ep Winterman en Wim Zegers. Dit is volgens Ep de eerste 

keer dat hij van Wim Zegers verloor, de Apeldoorner die later 3 maal 2.16 liep op de marathon. 

 

De loop werd af en toe onder tropische omstandigheden gehouden. Zelf liep ik een keer met ontbloot 

bovenlichaam mee ver 

achter de winnaar Ruud 

Sleper. 

Door het vele lappen van 

langzamere lopers wist 

niemand wie er op de eerste 

plaats liep en omdat ik 

opviel dacht men dat ik dat 

was. 

Wie niet snelst is moet 

blootst zijn is een lijfspreuk 

dat ik sindsdien heb. 

Omdat er steeds minder 

deelnemers kwamen (van 

900 naar 150) en bij 

herhaling linten en bordjes 

verdwenen tijdens de loop 

waardoor iedereen verkeerd 

liep werd de stekker uit het 

evenement getrokken. 

Jammer, het was een leuke 

verkeersvrije loop midden in 

de wijk Zevenhuizen 
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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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Runnersworldloop 

 Zaterdag 19 augustus 2017 

Bij de start spreek je elkaar nog bemoedigend toe. Gewoon rustig aan doen hoor. Haha, dat gaat vaak 
na één kilometer toch wel wat anders. Je wilt toch niet achteraan eindigen en als je de klok zo ziet wil 
je voor jezelf toch een grens trekken. Tijdens de Runnersworldloop in Apeldoorn voor iedereen wat 
wils. Van strijden tegen je directe concurrenten tot lekker rondjes keuvelen op het asfalt. Al jaren dé 
avondwedstrijd tijdens de zomervakantie en staat vooral bekend om de groene flesjes 'gemeentepils' 
na afloop! In de kantine natuurlijk ook sportdrank en andere versnaperingen aanwezig. 

De 10km is de 2e wedstrijd van het Clubkampioenschap 2017!!! 

Starttijden 

Parcours is volledig verhard en kilometeraanduiding 
18.00 uur 5km Prestatieloop 
19.00 uur 10km Prestatieloop 
19.00 uur 10km Wedstrijdloop 

Kosten 
5 km €7 
10 km €10 
Na-inschrijving beide afstanden €10 

Voorinschrijving & Na-inschrijving 
Je kan alleen voor-inschrijven via deze link. Inschrijven is mogelijk vanaf 1 januari 
2017. Voorinschrijven kan tot en met 18 augustus. Na-inschrijven is mogelijk op de dag zelf bij het 
wedstrijdsecretariaat. 

Prijzengeld verbetering parcoursrecord 
Bij het verbeteren van het parcoursrecord 10km wedstrijd ligt er een envelop met geld klaar. Heren 
Koen Raaymaekers 30.45. Dames Heleen Plaatzer  34.30. 

 

https://inschrijven.nl/idealformulier?id=2017081919445&tl=nl
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“Bier”                                                Ep Winterman 

In de jaren ’70 van de vorige eeuw bestonden er 

nog hardloopbladen in Nederland. 

Duitsland had het blad “Spiridon”, genoemd naar 

eerste winnaar van de olympische marathon in 

Athene in 1896. 

In België had men dit blad al snel opgemerkt en 

was besloten hiervan een Nederlandse uitgave 

te maken.  

Een aantal van deze Nederlandse uitgaven uit 

eind jaren ’76 en ‘77 vond ik terug in mijn 

“looparchief”. 

In het nummer van december 1976 vond ik een 

opmerkelijk en interessant stuk terug van de 

hand van Manfred Steffney, de Duitse 

marathonloper en deelnemer aan de olympische 

spelen in Mexico 1968 en schrijver van het 

eerste boek over marathon training in Duitsland. 

Het "uit mijn hart gegrepen" stuk had de naam :” Is bier goed voor lange afstandslopers”. 

Het artikel begint als volgt: 

Lutz Philips was nog niet in het zicht van de eindstreep toen hij reeds naar bier vroeg. 

 

De Duitse marathonkampioen 1971-1973 en de enige man met wereldklasse in de Bondsrepubliek in 

deze discipline toen hij Ron Hill in 1972 overwon te Manchester met de beste prestatie van 2.12.50., 

heeft met zijn geuite trek naar gerstenat enige kritiek geoogst onder de ascetische aanhang van de 

schare langeafstand lopers. 

Philips stoorde zich echter hier niet aan. 
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Ten eerste dronk hij altijd bier als hij dorst had en ten tweede werd door wetenschappers bevestigd 

dat bier goed is voor uithoudingssporters. 

Argumenten, uit het vervolg in het stukje,  hiervoor waren/zijn dat bij een getrainde loper na lange 

inspanningen een verlies van 5% lichaamsvloeistof optreedt. Daarom moet hij in aansluiting op zijn 

inspanning veel vloeistof opnemen om dehydratatie van het lichaam te compenseren. Het liefst zou 

dat een  biologische moeten zijn omdat daar gebrek aan is op dat moment. Melk komt niet aanmerking 

vanwege de zuur graad. Limonade, thee, koffie of kraanwater zijn geen biologische dranken, die men 

bovendien niet in grote hoeveelheden kan opnemen. Direct na een inspanning kunnen dranken met 

een grote suikerconcentratie onaangenaam werken en overgeven tot gevolg hebben. Zelf heb ik dit 

vaak aan den lijve ondervonden. 

Anders is dit met bier. Niet voor niets wordt het wel eens " vloeibaar brood" genoemd. 

Ook wordt wel gesproken over het biologisch effect na een duurloop vanwege de inhoud van 

vitamines, voornamelijk het complex B2 tot B13. Daar de lichaamstemperatuur bij voorbeeld tijdens 

een marathon behoorlijk kan oplopen zorgt de koele drank voor daling daarvan. 

 

Tenslotte bevat het koolhydraten die echter voor niet lopers 

met een bierbuik weer problemen kunnen opleveren. 

Natuurlijk heeft het bier en alcohol gebruik voor een 

sportman/vrouw grenzen. En niet alleen voor sportmensen. 

Alcohol in het bloed is absoluut schadelijk 

Geschat wordt dat per uur het alcoholpercentage met 0,1% 

afneemt. 

Het moge dan ook duidelijk zijn dat bovenstaande 

betrekking heeft op de situatie na lange trainingen en 

wedstrijd marathons of langere afstanden. 

Persoonlijk kan ik dit na 45 jaar ondervinding  bevestigen.  
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Notulen ALV AV Veluwe 22-03-2017 
 

Aanwezig: 48 clubleden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Tonnie 

Stouten, Nelleke Evers, Gerald v/d Berg, Marita Bekker, Ben Bilderbeek, John Benjamins. Erik 

Wiersma opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen binnen gekomen 

stukken. 

 

De notulen ALV AV Veluwe 23-03-2016 worden doorgenomen. 

De vraag komt of het inschrijfgeld voor nieuwe leden 15 euro is ingevoerd. De uitleg hierover 

staat op de website AV Veluwe. De penningmeester en het bestuur zijn decharge verleend door 

de vergadering ALV 2016, het bestuur was niet benoemd in de notulen ALV 2016. 

De vraag komt hoe het staat met de vrijwilligerswerving. Ben Koops regelt dit en heeft met 

succes al ongeveer 120 vrijwilligers gevonden die inzetbaar zijn bij AV Veluwe activiteiten. 

 

De penningmeester Marleen Otten presenteert de begroting. 

De kosten van trainerszaken en PR zijn iets omhoog gegaan. De opbrengsten zijn ook 

gestegen door verhoging van de contributie in 2016. De opbrengsten van wedstrijden zijn 

gedaald, omdat de opbrengsten van de Wisenttrail nu apart vermeld staan. 

De kosten van de indoortraining in Omnisport zijn flink gedaald, omdat deze training in 

samenwerking met Gert Jan Liefers gehouden is. 

De balans en het resultaat is doorgenomen, hierover zijn geen vragen. 

De kascontrole commissie Luc Tack en Tinus Kleverwal hebben controle gedaan bij de 

penningmeester. Alles was duidelijk, overzichtelijk en in orde bevonden. Opmerking was om de 

waarde van de blauwe bonnen, die voor de trainers beschikbaar zijn als reservering op de 

balans te vermelden volgend jaar. 

De penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend door de vergadering. 

Tinus gaat nog een jaar door in de kascontrolecommissie, Luc neemt afscheid. Jan Kuiper 

meldt zich aan als nieuw lid voor de kascontrolecommissie. 

 

Op de begroting 2017 is een extra post onvoorzien opgenomen, dit was tot nu toe nog niet het 

geval. De club van 100 en de Wisenttrail begrote opbrengsten staan onder de post 

reserveringen. Dit vraagt om uitleg. Deze opbrengsten worden gereserveerd voor nieuwe 

ontwikkelingen. Er wordt opgemerkt dat dit beter gecommuniseerd moet worden naar de club 

van 100 leden. Dit gaat alsnog z.s.m. gebeuren. 

 

De huurkosten van de atletiekbaan kunnen nog lager uitvallen als de atletiekbaan in Epe 

gehuurd wordt, omdat dit goedkoper is. Dit is afhankelijk van de tijdsduur dat deze baan 

gehuurd wordt. 

De contributie wordt vastgesteld. Deze zal € 75 blijven en niet verhoogd worden.  

 

Arjan Kiers doet verslag vanuit de wedstrijdcommissie. Harry en Trees Stens stoppen binnen 

de wedstrijdcommissie. Cees Weeda heeft zich aangemeld als nieuw lid. Er is nog plaats voor 

een nieuw lid. Bij de clubkampioenschappen nieuwe stijl is er in het vervolg ook een prijs voor 

de winnaar per afstand, dit was nu alleen voor de winnaar overall. Er zijn nieuwe 

verkeersregelaars nodig. Er is een calamiteitenplan geschreven dat gebruikt wordt tijdens 

wedstrijden. Dit is kenbaar gemaakt aan het bestuur. Er zal een vaste wedstrijdleider bij elke 

wedstrijd aanwezig zijn. 

 

Arno Manschot doet verslag vanuit de TCG  

• De beginnerscursus bestaat momenteel uit 3 groepen. 

• Er moeten nieuwe trainers opgeleid worden met het oog op de toekomst. 

• Er zal aandacht moeten blijven zijn voor goede doorstroming van beginners naar 

andere trainingsgroepen. 

• Trainen voor een doel kan het bezoek van de trainingen verhogen. 

• Er zal meer contact tussen bestuur en TCG plaats vinden. Een keer per maand wordt 

er een bestuursvergadering bijgewoond. 
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• De trainers zullen meer reclame gaan maken voor deelname aan AV Veluwe 

wedstrijden aan de eigen leden. 

 

René de Jonge doet verslag vanuit de Wisenttrail organisatie. 

De huidige aanpak heeft veel succes. Het aantal deelnemers is goed en de parcoursen zijn erg 

mooi. Dit jaar komt er ook een korte afstand 10 KM. Deze is meer laagdrempelig voor veel 

deelnemers.De overige afstanden worden 18, 33 en 54 KM. Er zullen ook weer trainingslopen 

gehouden worden op verschillende locaties. Het tempo zal ongeveer 10 KM per uur zijn en de 

tijdsduur zal rond de twee uur liggen. De kosten zijn € 2 voor niet leden en voor AV Veluwe 

leden gratis. Opgemerkt wordt dat de tijden lastig te vinden zijn op de website. Hieraan wordt 

gewerkt. 

 

Erik Wiersma doet verslag vanuit de Brainstormcommissie 

De Brainstormcommissie bestaat uit Lia v/d Meulen, Rimke Musch, Frank Vervoort, René de 

Jonge en vanuit het bestuur Erik Wiersma. Het doel van de Brainstormcommissie is het volgen 

van nieuwe ontwikkelingen in het lopen. Zijn nieuwe vormen van hardlopen wenselijk binnen 

het trainingsaanbod van AV Veluwe ? Gedacht wordt aan trailrunning, bootcamp, etc. Trainen 

op andere locaties kan nieuwe impulsen geven. 

Moet er op termijn een jeugdbeleid ontwikkeld worden ? Nu wordt de jeugd doorverwezen naar 

AV34. Het ledenbestand vergrijst. Met deze zaken en andere ontwikkelingen is de 

Brainstormcommissie zoal bezig. 

 

Martin Helmink presenteert het jaarverslag van de secretaris 

• AV Veluwe heeft een constant ledenaantal van rond de 500 leden. 

• De kracht van de vereniging is gezelligheid, laagdrempeligheid en training 

aanbieden op elk niveau. Het inspelen op nieuwe trends bijvoorbeeld trailrunning is 

ingang gezet, denk aan de Wisenttrail. 

• Nieuwe opzet van de clubkampioenschappen om meer variatie te verkrijgen.  

• Het financieel gezond zijn op langere termijn. 

• Het aanbieden van diversie trainingen zowel op de atletiekbaan als daar buiten.  

• Het meedoen van wedstrijden op regionaal en nationaal niveau. 

• Het behouden van de eigen clubidentiteit. 

• De Visie voor 2017 is gelijk gebleven. Hardlopers binden aan de vereniging. 

• Nog steeds is 70 % van de hardlopers geen lid van een vereniging. Hier liggen nog 

kansen. 

 

Vacatures 

Er is nog een vacature: PR medewerker media. Contacten met de pers onderhouden zijn de 

werkzaamheden. AV Veluwe herkenbaar maken naar de buitenwereld. Wie wil??? 

 

Bestuurswisselingen 

Elbert Voogt stopt als algemeen bestuurslid namens de wedstrijdcommissie. Elbert heeft 

ongeveer 21 jaar bestuurlijke functies vervuld en wordt bedankt door het bestuur. Martin 

Helmink is aftredend secretaris en wordt herkozen voor een 2e termijn. Er is nog plaats voor 

een afgevaardigde TCG en wedstrijdcommissie in het bestuur 

 

Rondvraag 

1. Bouw bedrijf Derksen is niet in de advertentie bijlage in de Spurt gekomen . Dit zal 

beter gecontroleerd worden voor de publicatie van de Spurt. 

2. Hoe staat het met de aanvang van werkzaamheden atletiekbaan AV34 ? 

Vermoedelijk zullen deze begin mei gaan plaats vinden. Er is vertraging ontstaan 

door mogelijk archeologische vondsten. AV Veluwe heeft contact met AV34 

hierover. 

3. Wanneer wordt de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt ? Deze gebeurtenis zal 

op een ander moment plaats vinden. Dit zal gecombineerd worden met de 

waardering van de leden die een jubileum aantal jaren lid zijn van AV Veluwe. 
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Kronenburg(er) Park 
Op de dag dat ik dit schrijf (19 mei 2017), ben ik gisteravond naar theater Orpheus geweest om het 

concert bij te wonen van mijn idool Frank Boeijen.  

Vandaag is het namelijk twee maanden geleden dat ik weer voldoende voorbereid was om deel te 

kunnen nemen aan een NK.  Gisteravond mijmerde ik (samen met hem) over Nijmegen, de stad waar 

ook jaarlijks mijn favoriete wedstrijd, de Zevenheuvelenloop, gehouden wordt, en toen besloot dit met 

de Spurt-lezers te delen. 

Dit jaar werd in deze stad ook het NK halve marathon (Stevensloop) georganiseerd. Een parcours met 

de start bij het bezongen Kronenburg(er) Park, waar vandaan al redelijk snel het noordelijk open 

poldergebied van de omgeving van Nijmegen opgezocht werd. Deze dag was tamelijk fris en het 

waaide nogal stevig. 

Het was voor mij onwennig om na al die jaren weer echt te moeten presteren. Kon ik me nog meten 

met de besten in mijn leeftijdscategorie? 

Na de start kon ik aansluiten bij de kopgroep van hen en na het verlaten van de stad bleef ik in het 

spoor van de koploper, de groep werd steeds kleiner. Vanaf kilometer acht bleven slechts hij en ik 

over en besloot ik geen kopwerk te doen en te proberen in zijn spoor te blijven. 

Vanaf kilometer zestien merkte ik 

dat tot nu toe de wedstrijd me 

relatief weinig energie had 

gekost en besloot ik, als het kon, 

het op een eindsprint te laten 

aankomen. 

Op een gegeven moment 

(kilometer achttien) probeerde 

mijn medevluchter, in een 

ultieme poging, mij, bij de wind 

pal tegen, de koppositie op te 

dringen. Het mondde zelfs uit tot 

enige “sur-place-momenten”. Ik 

bleef standvastig en wachtte tot 

hij weer “gewoon” ging lopen. 

Bij het opgaan van de Waalbrug 

(negentien kilometer) merkte ik 

dat hij moeite had met de helling 

en versnelde ik licht. Met veel 

inspanning kwam hij weer bij en 

bij het binnenkomen van de stad 

(kilometer twintig) versnelde ik 

nogmaals, nu sub-maximaal. Dit 

bleek voldoende. Bij de finish 

was ik zesentwintig seconden bij 

hem weggelopen en was ik, na 

vijf jaar, weer eens Nederlands 

kampioen, deze keer bij M65.  
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NK Halve Marathon Nijmegen 

Waar een klein clubje groot in kan zijn; 3 medailles op een NK. Medailles, want de atletiekunie heeft 

de belachelijke regel dat je een bepaalde tijd moet halen om een medaille te mogen ontvangen voor 

wegkampioenschappen afgeschaft. Wanneer er voor de senioren geen limieten gelden waarom dan 

wel voor de masters? Ton Smit goud M65, Tonnie Stouten brons M50 en Rachel de Weerd brons V40, 
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Op een helemaal open parcours met erg veel wind waren toptijden niet mogelijk. Tactisch lopen was 

dus het motto.  

Ton liep 1.26.27 

Tonnie liep 1.18.00 

Rachel liep 1.31.12
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