2017, nummer 3

SPURT

Clubblad van Atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn

Van de voorzitter

Erik Wiersma

Vlak voordat ik dit voorwoord schrijf krijg een telefoontje van Frans Nab, die direct zegt: Erik, ik heb
slecht nieuws. Dat was het inderdaad zo, de avond ervoor was Sonja Kerkdijk (foto voorste rij links)
overleden. Onthutste reactie aan mijn kant, ik kende haar niet heel goed maar heb toch geregeld wel
met haar getraind. Sonja trainde vaak en hielp regelmatig bij evenementen, zodoende kennen erg
veel leden haar, daarnaast was ze ook erg geliefd en gewoon gezellig om mee te lopen. Een groot
gemis in eerste instantie voor haar familie en vrienden, maar ook voor de vele trainingsmaatjes binnen
onze club. Ik wil dan ook iedereen veel sterkte wensen bij het verwerken van dit verlies.
Het bovenstaande maakt maar weer eens duidelijk hoe vergankelijk het leven is en het zaak is te
genieten van elk moment. Gelukkig lukt dat genieten ook prima getuige de grote opkomst bij de
barbecue na afloop van de Runnersworldloop, binaj 90 leden waren van de partij. Een groot succes in
mijn ogen en voor herhaling vatbaar.
De brainstormcommsissie heeft nog de nodige activiteiten in de planning voor de rest van het jaar.
Houd de mail in gaten voor de speciale nieuwsbrieven hierover.
TCG is druk doende met trainen voor een doel, de groep van Luc traint voor diverse halve marathons
in het najaar. Inmiddels zijn ook de trainingen voor de Zevenheuvelenloop al begonnen. In
voorbereiding zijn de trainingen voor de midwintermarathon, houd de website in de gaten voor meer
informatie hierover.
Tot slot, we zien dat eigenlijk maar dat een deel van de leden gebruik maakt van de vele trainingen
die wij geven. Ik kom graag in contact met leden die niet trainen maar dit eigenlijk wel zouden willen.
Ligt het aan tijdstip van de trainingen, of de inhoud of wat dan ook laat het me weten dan gaan we
kijken of we daar wat aan kunnen doen. (voorzitter@avveluwe.nl)
Sportieve maar ook verdrietige groet,
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De tand des tijds

Rinus Groen

Ik was één van de gelukkigen die een speldje van
AV Veluwe kreeg als jubilaris; 25 jaar lid. Volgend
jaar krijg ik er weer één omdat ik dan 40 jaar lid
ben. Op mijn werk was ik vorig jaar 40 jaar in
dienst, maar dat was relatief makkelijker te
volbrengen dan 40 jaar hardlopen.
Toen ik begon met hardlopen leefde ik nog in de
veronderstelling dat je dat een tijd kon doen en dan
werd je gewoon te oud. Natuurlijk waren er wel
mensen van 50 of ouder (zelfs 70) maar
vanzelfsprekend was dat niet. Het gros van de
mensen raakte trouwens na een jaar of 7 zo
geblesseerd dat er verplicht moest worden gestopt.
Dat kon ook niet anders want al die marathons en
meer dan 100km in de week was vragen om
problemen.
De echte kanonnen zoals Ep Winterman hadden
een geheimpje; ze gingen elke week naar een
masseur. Dat heb ik dus ook meer dan 40 jaar lang
gedaan. Heel lang bij Pa Weij die 5 gulden vroeg
en met de komst van de euro het buitenissige
bedrag van 3 euro vroeg. Koffie met koekje zat
uiteraard ook in de prijs inbegrepen.
Het gebeurde wel eens dat ik acute problemen had
en dan smeerde hij iets bijzonders op mijn benen.
Dan stond ik midden in de nacht naast mijn bed met knalrode benen, maar de blessure was een dag
later weg. Hij heeft tot in de 90 gemasseerd.
Gelukkig heb ik na zijn dood een nieuwe idioot gevonden; Rob vd Berg. Zouden zij (de
sportmasseurs) ook een speldje krijgen? Het zal zijne majesteit denk ik niet behagen. Veel leesplezier.
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Jubilarissen gehuldigd bij Runnersworldloop
Vorige week zaterdag vond de jaarlijks terugkerende Runnersworldloop plaats. Het werd een groot
succes een sterk deelnemersveld en goede weersomstandigheden. Gert Jan Wassink was de winnaar
op de 10 KM en bij de dames ging Marjolein ten Boer als eerste over de streep. De 5 KM werd
gewonnen door Nick van Nieuwenhuizen en bij de dames was Stance Wardenburg de beste.
Na afloop was er een barbecue en enige AV Veluwe jubilarissen kregen een waarderingsspeld: 25
jaar of langer lid of 40 jaar of langer lid van AV Veluwe.
Willen de Bruijn, Ep Winterman en Frans van Melsen zijn allen meer als 40 jaar lid van AV Veluwe.
Rinus Groen, Frits Rouw, Elbert Voogt, Peter Veenhuizen, Piet Arends, Ben Koops, Kobus
Rouwenhorst, Fred van Essen, Jan van Ommen, Maurice Winterman, Jan Termeulen, Tineke
Regterschot, Bas de Roos, Hans van Driel, Sibo van der Laan, Jan Kuiper, Ton Smit, Gradus
Buitenhuis, Lex van de Brink en René van Vliet zijn allen 25 jaar al langer lid van AV Veluwe
De jubilarissen kregen een waarderingsspeld met ingegraveerd de eigen naam.
Maurice Winterman heeft deze spelden fraai gegraveerd. Op 3 pagina’s wat jeugdfoto’s van enkele
van deze krasse knarren. U mag zelf bedenken wie wie is.
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Runnersworld loop 2017
Voor het eerst in jaren was het niet snikheet bij de Runners World loop. De mensen in clubtenue
worden hiervoor beloond met een foto in de Spurt. Eerst 3 van de 5km dan 3 van de 10km.
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Wisenttrail
Ook bij de Wisenttrail veel AV Veluwe, zowel in de organisatie als bij de deelnemers.
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De Beginners beginnen weer...
De ochtendcursus start op 14 september 2017, de avond/ochtendcursus start 13 september
Altijd al bewondering gehad voor degene die meerdere malen per week op sportschoenen je huis
voorbij raast? Zij of hij komt langs in vrolijke sportkleren en ziet er niet te stoppen uit. Je wordt er al
moe van als je er naar kijkt...Opzij die angstgevoelens! Hardlopen is niét alleen voor getrainde of
jonge mensen. Die eerste stappen zijn het begin van een nieuw avontuur.
In je eentje de sportschoenen aantrekken en erop gaan trainen is niet altijd gemakkelijk. Menig
beginner schrikt van de spierpijn na de eerste training. Zeker als je lichaam niet gewend is te sporten
kan het in het begin best heftig reageren. Maar laat je niet uit het veld slaan! Samen sporten en elkaar
motiveren is hierin belangrijk. De ‘praattest' is de beste manier om erachter te komen of je het juiste
tempo aanhoudt en of je niet te veel van je lichaam vraagt.
Tijdens de speciale beginnersgroepen van AV Veluwe leer je samen met gediplomeerde trainers de
beginselen van het hardlopen. Binnen 3 maanden kun je dan ruim een half uur achtereen hardlopen.
Ik hoor je denken, "dat haal ik niet.." Veel beginnende hardlopers achten zich vooraf niet in staat dit
niveau te halen, maar echt waar iedereen gaat dit redden.
De cursus bestaat om te beginnen uit 8 trainingen waarin je de beginselen van het hardlopen, zoals
techniek, uithoudingsvermogen en blessurepreventie leert met tijdens de achtste training een duurloop
waarin je een half uur achteneen loopt. Daarna gaan we gezamenlijk door om begin februari 'De 8 van
Apeldoorn' te kunnen lopen.
Als er omstandigheden zijn waar rekening mee gehouden dient te worden dan verwachten wij van je
dat je het aan de trainer meldt.
Programma, kosten en locatie (ochtendcursus) start 14 september 2017
Trainingen: donderdag 09.45-10.45
Kosten: €50 (19 weken) via machtiging of contant bij eerste training (incl reflectiehesje en startbewijs
AV Veluwe wedstrijd)
Trainer: Richard van den Haak
Locatie: Sportpark Orderbos 13 Apeldoorn
Verzamelpunt: CSV Apeldoorn Orderbos
Programma, kosten en locatie
avond/ochtendcursus start 13 september
Trainingen: woensdagavond (op de nieuwe
atletiekbaan) van 1830-1930 uur
zaterdagochtend (in het Orderdbos) 8.45-9.45
uur
Kosten: €50 (19 weken) via machtiging of
contant bij eerste training (incl reflectiehesje en
startbewijs AV Veluwe wedstrijd)
Trainers: Berry en Claudia de Wied, Marjan
Vermeer en Lia van der Meulen
Locatie: Atletiekbaan Sportpark Orderbos 15 en
csv Apeldoorn Sportpark Orderbos 13
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
coordinator van de beginnerscursus Richard
van den Haak via beginners@avveluwe.nl
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AV Veluwe op zijn best

Martin Helmink

Zo, het zomerseizoen zit er weer bijna op.
De vakanties zijn voor de meesten af weer afgelopen. Tijd om weer te gaan trainen voor nieuwe
doelen. De zomeravond wedstrijdjes zijn voorbij, maar we hopen de korte broek er nog even in te
houden voor de winter weer begint. Zoals altijd is de Runnersworldloop een mooie test om te kijken of
de conditie nog oké is.
Deze keer was er ook aan de derde helft aandacht besteed. Een goed verzorgde barbecue bij WSB
de honkbalclub. Dit jaar werden AV Veluwe leden die al lang lid zijn in het zonnetje gezet. De
jubilarissen kregen een passende waardering.

Nee, geen bord of pop in de tuin, maar een fraaie door Maurice Winterman gegraveerde speld. Met de
naam erop en de vermelding 25 jaar of 40 jaar lid van AV Veluwe. De krasse knarren waren daar wel
content mee. Bij menig een piept en kraakt het lichaam. Sommigen lopen niet meer hard maar de
binding met AV Veluwe blijft bestaan.
Leuke anekdotes komen ter sprake. Sommigen zijn nog begonnen met hardlopen in het toen
bekende wollen Adidas trainingspak. Strakke tights en microvezel kleding bestonden nog niet.
Moderne elektronica en navigerende horloges waren er nog niet. De tijd werd bijgehouden door een
klok met wijzer. Trainen ging met gezond verstand. Gewoon iets harder lopen als degene die voor je
loopt, dan komt de rest vanzelf.
De uitslag van een wedstrijd kreeg je altijd naderhand opgestuurd in een mooie enveloppe. Iedereen
die hardloopt heeft nog wel zo ‘n doos op zolder staan met uitslagen en medailles. Soms zit er nog
een mooie foto bij in hardloopkleding waar je je nu van afvraagt hoe heb ik dat ooit kunnen aan
kunnen trekken.
Deze jubilarissen kennen deze verhalen en hebben aan de basis van de vereniging gestaan.
Toch mooi dat deze mannen nog steeds bij de club zijn. Mannen? Waar blijven de vrouwen?
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Informatie van de ledenadministrateur:
Om jullie wat meer informatie te verstrekken over de leden van de vereniging zal ik iedere Spurt iets
vertellen over onze leden. Je moet dan denken aan aantal leden, aantal vrouwen/mannen, leeftijd,
waar wonen ze, etc.
Mochten er behoefte zijn aan bepaalde informatie laat het mij dan weten. Dan ga ik kijken of ik achter
de gewenste informatie kan komen. Stuur je vraag naar Leden@avveluwe.nl.
Daarnaast wil ik ook de Spurt gebruiken om sommige leden te bereiken.
In iedere Spurt zal ik ook de nieuwe en vertrokken leden weergeven en wie er de komende periode
jarig is. Altijd leuk om de jarigen te feliciteren tijdens de trainingen.
Als laatste heb ik nog een verzoek, mochten je persoonsgegevens (vooral je e-mailadres of
telefoonnummer) wijzigen laat het mij dan weten. Niets is zo vervelend als we je niet kunnen bereiken.
Groetjes,
Frank
Ledenadministrateur AV Veluwe
---------------------------------------------------------------------Op dit moment (13-8) heeft AV Veluwe het volgende aantal leden
Soort Lid
Man
Vrouw Totaal
Bondslid
259
225
484
Blijven nog tot het eind van het jaar lid.
Afgemeld
9
18
27
Verenigingslid
4
2
6
Relatielid
4
2
6
267
229
496
Op dit moment is de gemiddelde leeftijd 49,7 (2016: 48,4) jaar. De mannen zijn gemiddeld 52,2 (2016:
51,1) jaar en de vrouwen zijn 46,9 (2016: 45,2). In een staafdiagram ziet dat er als volgt uit.
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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
E. (Erik) Streep
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.
Willen de mensen die hierboven, in het rood, staan ook contact opnemen met onze penningmeester
(penningmeester@avveluwe.nl)
Alvast bedankt.
Frank
---------------------------------------------------------------------Nieuwe en vertrekkende leden:
(Periode mei 2017 / juli 2017)
Aanmeldingen:
Elsbeth Floor
Sylvia van Opijnen
Edith van den Burg
Pauline de Bruin
Angela Messink
Gina Nieuwenhuis
Justyna Pietrzyk
Jeroen Willemsen
Clarisse Roekevis

Afmeldingen:
Martien van den Broek
Jacqueline de Graaf
Barbara Derksen
Leo Bisterbosch
Pauline Hoogeveen-Roelofs
Geert ter Heerdt
Miranda Hissink
John Benjamins
Lilian Hanekamp
Celine de Loos
Henry Bar
Debbie Klopman
Wilco Schut

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 2017 / nov 2017)

September:
Nick Palapessy
Fred Scholten
Martine Jonker
Karla Griede
Geralda van den Brink
Jolanda Peters
Frank Vervoort
Theo Makkink
Marjolein Hermans
Evalyne van Lokhorst
Sandria Belt
Marcel Derksen
Linda Vloedbeld
Micheline Tasseron
Nathalie Bourgonje
Rita van Beem
Martijn Paalman
Chris Heeregrave
Marielle Fluit
Gert van den Brink
Diana Smies
Dennis Weerts
Anna Makaloy
Gjalt Panjer
Rein van der Hoek
Ans van den Broek-Willems
Karin van Driel
Iris de Jong
Jeroen van Beek
Hans van Geel
Ronnie Hinrichs
Gertjan Lahuis
Lizzy Castermans
Froukje Last
Gerdina Loeve
Gerhard Brummelkamp
Angela van der Mast - Onvlee
Benno van der Bles
Jeroen Willemsen
Geert ter Heerdt
Tonnie Stouten
Irma Kleverwal
Jaya Sicco Smit
Miranda van Loon
Judith Witlox
Ingrid Roodink-Smies
Esmeé Holdijk
Hans van Driel
Herman Mol

1
3
4
5
6
7
7
7
9
9
10
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
14
15
16
17
17
17
17
17
18
19
19
19
20
22
23
24
24
25
26
27
27
28
28
28
29
29
30
30

Oktober:
Henk Liefers
Annegriet Bosch
Adri Derickx
Martin Helmink
Maurice Winterman
Joke van Leeningen
Marco de Boer
Claudia de Wied
Didy Heij
Marleen Otten
Sandra van 't Goor
Erik-Jan Muts
José Tempelmans Plat-Jansen
Piet Arends
Inge Meijerink
Hannie Kroon
Cor van der Brink
Carina Evertse
Nils van Elzelingen
Mirjam van Gerrevink
Mark Westerhof
Maartje Le Goff
Gett Smit
Eelco Mensinga
Frits Reupkes
Ciska Lamberts
Johan van den Brink
Wim de Haan
Rico van Leeuwen
Mijntje Crone
Loes van der Meer
Sibo van der Laan
Jan Veltman
Jaap Wind
Josien Olthuis
Marjolijn Mulderij
Mark Groote bromhaar
Henk Nijman
Ramon Lentink
Mariska Logt
Henri Rutgers
Ed Maternum
Rene van Vliet
Ron Yanse
Dennis Verzijl
Janet van Ginkel
Arjan Kiers
Jan Koppers

1
4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
9
11
11
11
12
12
12
13
15
15
16
18
19
20
21
22
24
24
25
25
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
31
31

November:
Margriet Zweverink
Jeroen Verheul
Esther Vinkenvleugel
Francis Berghuis ten Have
Lex van den Brink
Ingrid Jansen
Harry Kers
Jos Homringhausen
Seran Nijkamp
Simon Beemsterboer
Eric Baten
Gaby Faulhaber
Vincent van Ginkel
Jeroen Boersma
Bert Willems
Margreet Ferwerda
Ingrid Leemkuil-van Zijverden
Edith de Haan
Shayne Rookhuyzen
Lucette Garritsen-Hessels
Maaike Zilkic
Patty Bouwens
Annemarie Hessels
Simone Felder
Jan-Willem Drieënhuizen
Jan Grashuis
Gradus Buitenhuis
Peter van Neijhof
Frank Oudt

1
1
2
5
6
6
8
9
10
11
11
11
11
14
14
15
15
17
19
21
22
23
23
24
24
26
28
28
30
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De verdwenen loop (AVRO cross)

Rinus Groen

Het meest grote crossevenement van Europa was de AVRO cross die aanvankelijk in Hilversum werd
georganiseerd maar later in park Berg en Bos met totaal meer dan 10.000 deelnemers. Alles wat maar
lopen kon uit Apeldoorn deed mee, maar ook de landelijke top waarbij Daventria destijds de toon
aangaf. Toen de AVRO zelf de stekker er uit trok is helaas niemand in de gat gesprongen.

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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Clubkampioenschap deel 2
Bij de Runnersworld loop werd tevens de 2e wedstrijd van het clubkampioenschap afgewerkt. Het
begint eentonig te worden, maar Tonnie Stouten en Nelleke Evers zijn wederom in the lead.
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Sub 2 met Maurice Winterman
Op de volgende 3 pagina’s een niet evenaren verhaal van Hans van Dijk en Ron van Meegen over de
poging van Eliud Kipchoge om als eerste mens onder de 2 uur te lopen op de marathon. Maurice
Winterman verzorgde de parcoursmeting en heeft enkele prachtige foto’s geleverd voor de Spurt.
Door Abdi Nageeye als haas was er nog meer Apeldoornse inbreng.
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Hardlopen met Power§
H et B r

eoking- 2

pr

oiect v an Nike

Wat hebben we op de vroege zaterdagochtend ó meí 2017
genoten van de geweldíge prestaties op het ltaliaanse Au'
todromo Nazionale in Monza. Dit racecircuit was de plaats
waar Nike met het Breaking-2 proiect de nagische 2 uur
grens op de marathon wilde doorbreken. Nike had voor dit

ge, maar ook van het begeleidende team. Om het nog even in

project 3 topatleten Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa en Ter'
senay Tadese geselecteerd en ondersteunÍng gezocht en ge'

De nieuwontwikkelde schoenen van Nike, de speciale Maur-

kregen vanu it al le mogel ii ke wetenscha ppeliike d iscipl ines.

Het officiële wereldrecord is meÍ 2:0257 in handen van

Hans van Dijk

Dennis Kimetto. Er moest dus 3 minuten afgelopen worden.
Atletenmanager Jos Hermens legde eerder in de media uit
dat ó verbetering elk 30 seconden tijdwinst moesten opleveren om het grote doel te bereiken.
De poging had overigens een stevig Nederlands tintje. Naast
de betrokkenheid van Jos Hermens, zagen we Valentijn

perspectief te zetten: Tersenay Tadese liep deze marathon in
"slechts" 2:0ó:51en Lelisa Desisa frnishte in 2:14:10'

Watspeeldeeenrol?
ten sportdrank, het vlakke parcours, de ruime bochten zullen
alle beslist een bijdrage hebben gehad. Wij denken dat het

goed uit de wind houden van Eliud de belangrijkste factor
was voor dit succes. Voorop reed een Tesla met een enorme
tijdklok die als windbreker werkte. De Tesla had 2 chauffeurs, een stuurde, de tweede hield de snelheid haarscherp
in de gaten. Vanaf de Tesla werden met lasers groene lijnen
op de weg geprojecteerd. Dit hielp de hazen een strak tempo
te lopen én op de aerodynamisch gezien optimale plaats ach-

ter de auto te blijven.

Trouw de poging op de fiets begeleiden, liep onze Abdi Nageeye in de groep met hazen en maakt Olympisch kampioen
marathon Eliud Kipchoge deel uit van de atletengroep van
Jos Hermens' Global Sports Communication.

tri
:

Bovendien hield een roterende groep van ó hazen als een
menselijk schild Eliud steeds zo goed mogelijk uit de wind.
Ook had Eliud speciale pleisters op zijn benen en droeg hij
een strakke korte legging om zijn aerodynamica te verbeteren. Wij zijn met velen van mening dat het uit de wind houDe pogingwas via een schitterende live registratie te volgen.

En was spannend! Lang, heel lang, lag Eliud Kipchoge op
koers om het doel te halen. Dat met 2:00:25 het doel niet is
gehaald, doet niets af aan de geweldige prestatie die is neer-

gezetl Een geweldige prestatie niet alleen van Eliud Kipcho-

den van Eliud van doorslaggevende betekenis is geweest!
ledereen herkent wel het vergelijkbare beeld van motorriiders die in het zog vlak achter een vrachtwagen rijden om

brandstof te sparen. Op internet zijn inmiddels heel mooie
beschouwingen te vinden, waaronder onderstaande afbeelding van een CFD computersimulatie van Siemens.

Bron afbeelding:
http://mclx2.plm.automation.siemens.com/blog/stephen-ferguson/uncovering-aerodynamic-trickery-behind-nikes-breaking-2-project#

awnffi
Hoe groot w as de invloed van de luchtweerstand?
We kunnen natuurlijk ook zelf rekenen aan het effect van het
uit de wind houden van Eliud rekenen. I n ons boek Hardlopen
met Powerl laten we zien dat de grens van het menselijk vermogen momenteel een ADV van ó,35 Watt/kg is. ADV staat

voor het Anaerobe DrempelVermogen, het vermogen dat
je een uur lang vol kunt houden. Als we aannemen dat Eliud
deze ADV heeft en 57 kg weegt, Ieidt dit tot een vermogen
van 3ó2 Watt. Omdat de marathon van 2 uur langer dan een
uur is, kunnen we met de calculator die ook te vinden is op
www.HardlopenmetPower.nl berekenen dat Eliud de mara-

Het is jammer dat Eliud niet met de Stryd hardloopvermogensmeter gelopen heeft. Dan hadden we het nog nauwkeuriger kunnen berekenen.
Ook doen we in deze berekeningen en onze aannamen geen

recht aan de andere innovaties van Nike, zoals de schoenen
en de sportdrank. Duidelijk is wel dat de aerodynamica een

grote rol speelt. Dit zien we bij sporten als wielrennen en
schaatsen ook-

thon met 345 Watt kan lopen.
De hoeveelheid vermogen die nodig is om de luchtweerstand
te overwinnen kunnen we berekenen met Pl = 0,5pCaAv3
p van de lucht (het was !2oC en Monza ligt 185
meter boven zee niveau) is bekend. Ook weten we dat het
luchtweerstandsoppervlak C6A voor een loper die niet uit de
wind gehouden wordt 0,24 m2 bedraagt. Zonder hazen en
zonder Tesla met tijdklok zou Eliud 29,9 Walt van zijn 345
Watt nodighebben gehad om de luchtweerstand te overwinnen. De luchtweerstand heeft dus een signifrcante invloed op

De dichtheid

Ron van Megen

de prestatie. Daarom zijn alle wereldrecords in geregisseerde marathons mét hazen gelopen. Gewoonlijk leidt dat een

Wat zijn ander e mogeliikheden

reductie van de C6A waarde tot 0,20 m2.

voor een morathon onder de 2 uur?

Met ons hardloopmodel hebben we berekend wat de presta-

Voor de beantwoording van deze vraag hadden we eerdere
al eens gekeken hoe scherp het wereldrecord op de marathon eigenlijk staat. De tabel geeft de huidige wereldrecords

tie van Monza voor Eliud onder verschillende omstandigheden oplevert en in onderstaande grafiek gezet.
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De grafrek laat

hetvolgende zien over de geweldige prestatie
die Eliud Kipchoge desalniettemin geleverd heeft:

1. Als Eliud gelopen zou hebben zonder
en Tesla met

2.

de hulp van hazen

tijdklok zou hij 2:03:49 nodig hebben gehad

voor de marathon.

Met "normale" hazen (pacers), bijvoorbeeld een groep
van 3

tot kilometer 25

-

haalbare snelheid en

tijd in wedstrijden over verschillende

afstanden te voorspellen. De tabel laat zien dat vrijwel alle
wereldrecords min of meer van hetzelfde hoge niveau zijn,
namelijk een ADV van rond de ó,3 Watt/kg. De records op
de 25 en 30 km staan minder scherp. Dit zal komen doordat
deze afstanden minder vaak gelopen worden.

30, zou Eliud 2:02:78 gelopen

hebben. En daarmee het wereldrecord van Dennis Kimetto stevig scherper hebben gezetl

De (bijna) perfecte aerodynamica dankzij de formatie
waarin de hazen liepen en Tesla met tijdklok in Monza
is gezien de gerealiseerde tijd van2:00:25 met een C6A
waarde van 0,15 m2 bereikt. Hiermee is liefst 37,5% (of

11 Watt) winst geboekt ten opzichte van luchtweerstandsverlies zonder hazen. Dit is zeer indrukwekkend!
Vooral als we ons realiseren dat de winst in de buik van
het wielerpeloton 40% bedraagt.
Als Eliud de marathon op een lopend band zonder lucht-

weerstand had gelopen had hij met zijn vermogen de
marathon in 1:54:10 kunnen doen.

Wereldrecords Mannen

ADV

(Watt/ks)
Trjd
Naam
3.000 m 7:20.67 Daniel Komen 6.32
5.000 m 72:37.35 Kenenisa Bekele ó.33

Afstand

10.000

m 26:77.53

Bekele
Komon

Kenenisa

6.36

15

Leonard

6.24

27,7km 00:58:23

ZersenayTadese 6.32
ZersenayTadese 6.34

km 00:41:13
20 km 00:55:21
km 01:11:18
30 km 0t:27:38

6.22

100km 0ó:13:33

5.18

Dennis

Takahiro

.l
l

Kimetto
Emmanuel Mutai
42,2kn 02:02:57 Dennis Kimetto
25

l

,]

6.14
ó.30
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Het wereldrecord op de marathon staat dus al heel scherp.
Daarbij moet je ook bedenken dat de wereldrecords in de
atletiek ook allemaal onder ideale omstandigheden zijn gevestigd, in speciale recordraces met hazen en bij ideaalweer
(koel, weinig wind).

rie is het denkbaar dat nog een extra winst van 40 seconden
geboekt kan worden met hazen en een ideale kopgroep die
goed samenwerkt tot 42 km (cdA 0,18 m2). ln een reguliere

wedstrijd kan immers het haaswerk niet georganiseerd worden als in Monza voor Eliud. Hazen mogen dan immers niet
steeds "ververst" worden.

Wotis er mogelijk onder ideole omstandigheden?

Hoev eel snell er ka n het met w indie m ee

enheuvelof?

De enige mogelijkheden om op reguliere wijze nog winst te
behalen zijn:

.
.

De aanwezigheid van een lage drukgebied
De aanwezigheid van perfecte hazen gedurende de ge-

hele 42 km
ln de tabel laten we zien hoe groot de effecten daarvan zijn
volgens ons rekenmodel. Een lagedrukgebied leidt tot een
lagere luchtweerstand en kan bijna 0,5 minuutvoordeel opeen voordeel

leveren. Hazen leveren in de huidige situatie al
op van 1,5 minuut doordat ze de luchtweerstand (cdA-waarde)voor de toppersverlagen van O,24naar 0,20m2' ln theo-

Zoals bekend erkent de IAAF alleen records op een rondgaand parcours, juist om voordeel van wind oÍ een dalend
parcours te vermijden. Dit is ook de reden dat records op de
Boston Marathon niet erkend worden. Een eventueel record

over bijvoorbeeld de Nederlandse Afsluitdijk met alleen
maar wind mee zal ook niet erkend worden.Toch hebben we
eens berekend wat de huidige wereldrecordhouder Dennis
Kimetto zou kunnen lopen als hij de hele race wind mee zou
hebben. We zien dat hij dan makkelijk onder de 2 uur kan

lnvloed van de omstandigheden op het WR Marathon
Huidigwereld
Zonderhazen

record
(cdA=0,24n2\

Hazen en ideale kopgroep (cdA = 0,18
Lage luchtdruk (953

m2)

mbar)
parcours

140 meter hoogtewinst in

Je

kunt

02:02:57
02:04:27

02.0218
02:02:35
02.07:28

duiken, als de windsnelheid meer is dan 5 km/h. Hij krijgt dan
immers de hele race een steuntje in de rug. Een tijd onder de
2 uur wordt natuurliik ook makkelijker haalbaar als de lopers
heuvelaf zouden mogen lopen. Zo hebben we berekend dat
een hoogtewinst van 140 meter op de marathon (heigeen

overeenkomt met het hoogteverschil tussen de start en de
finish van de marathon van Boston) een winst van 1,5 minuut
oplevert. Om een marathon onder de 2 uur te lopen, heeft
Dennis Kimetto een hoogtewinst van 280 meter nodig.

het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in ons nieuwe boek

Hardlopen met Power!
Het boek luidt een revolutie in op hardloopgebied. Het boek tegt de achtergronden en voordelen uit van hardloop'
vermogensmeters, die momenteel op de markt verschiinen. Net als wíelrenners, kunnen hardlopers nu ook hun
-prestatÍes
in de training en in de wedstrijd optimaliseren met de extra informatÍe van hun wattage!
Van de schriivers van Het Geheím van Hardlopen

De ISBN nummersziin:
paperbackgTB-90-8210ó9-7-8-e-book(ePub3)978-90-8210ó9'8-5-e'book(AdobeDRMpdf)978'90'8210ó9-9-2
Hans van Dijk en Ron van Megen

r
:;\
.,;sdJ*

I .4
l'1
'r/,1

ERMELO met nieuwe Loop ERMELOOP 10K

,-

ItYu''"

- vwwv.hardlopenmetpower.nl

'

Woensdagavond 1ó augustus zal in het centrum van Ermelo voor de eerste keer de'ERMELOOP 10K'worden
georganiseerd. Het doel is om met het 'event' de gemeente Ermelo als recreatieve- en sportieve'gastheer'
te presenteren in haar rijke Veluwsche mogelijkheden
gedurende de gezellig drukke zomerperiode.
Zowel de breedte- als de topsporter zal kunnen deelnemen aan een onderdeel van het programma. Zo kunnen
de kinderen aan de 1km Ermel4Kids meedoen. De meer
gevorderde recreatieve lopers kunnen kiezen uit de 3 km
ErmelFunRun of 10 km NERO ERMELOOP.

Ook zullen er geïnviteerde nationale- en internationale
toplopers van start gaan. Deze starten gelijktijdig met de
recreanten in een voorste startbox van de 10 km vanaf
het Raadhuisplein in het centrum van Ermelo.
lnschrijven voor een onderdeel kan per via de site www.
ermeloop.nl. Tot en met 8 augustus is het mogelijk voor
in te schrijven.

Spectaculaire methode om buikje weg te werken
Professor M. Betman (49), docent positieve lichaamsbeleving aan de vrije universiteit van Apeldoorn,
heeft na 6 jaar veldwerk zijn bevindingen gepubliceerd gezien in het toonaangevende vakblad
Bodyshape. Na bij toeval beelden te hebben gezien van de finish van de winnaar bij een
sportevenement kwam hij tot de voorlopige gewaagde conclusie dat het gestrekt houden van de
armen boven het lichaam direct een niet te verwaarlozen reductie van de buikomvang gaf.

In deze tijd van legio afslankmiddelen, teneinde van het gehate buikje af te komen, leek dit een acute
oplossing om dit probleem uit de wereld te helpen. Na een lange periode van meten is weten bleek
dat bij ruim 90 procent van de proefpersonen een als prettig ervaren omvang vermindering van de
buik optrad tijdens het strekken van de armen boven het hoofd. Bij de 10 procent waar geen resultaat
was bleken de proefpersonen over een zogenaamde pens te beschikken, hetgeen dus niet verward
mag worden met een buikje.
Dit succes heeft de professor er toe aangezet om verder onderzoek te doen of dit zelfde resultaat kan
worden bereikt wanneer iemand diep adem haalt en hierbij de omvang van de borstkas vergroot.
Uit de wereld van de afslankmiddelen klinken uiteraard kritische geluiden omdat men de broodwinning
in gevaar ziet komen. Een broodje aap en zelfs optisch bedrog wordt geroepen. Flauwekul roept de
professor op zijn beurt tijdens een lezing. Mijn ontdekking is vergelijkbaar met water als brandstof in
plaats van benzine, iets dat de industrie ook op alle mogelijke manieren tegenwerkt; gewoon doen. De
toehoorders in de zaal steken vrijwel unaniem hun armen in de lucht als blijk van waardering.
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Coopertest / Baanloop
Woensdag 4 oktober 2017
Lopen is leuk. Overal en altijd. Maar toch schrikt het lopen van een wedstrijdje op de baan af.
Want ja, dat is toch alleen voor hele snelle? Van die fanaten? Nee dus, zo hoef je niet te denken.
De Coopertest en Baanloop 5000m, echt iedereen die kan lopen, kan meedoen. Sterker nog dit
wordt aangemoedigd, want de ervaring leert dat hoe meer lopers meedoen, hoe gezelliger zo'n
baanwedstrijdje wordt.
De 5000m is de 3e wedstrijd voor het Clubkampioenschap 2017!!!
Het Clubkampioenschap is voor alle lopers van AV Veluwe. Doe jezelf en ons een plezier en meld
je aan, zodat we tijdig de serie-indeling kunnen maken. Iedereen jong of oud mag en kan
meedoen. Je maakt zelfs kans om kampioen te worden, want natuurlijk worden de eindtijden op
basis van je leeftijd omgerekend met de correctiefactor, de Sterkenfactor. Vanaf ongeveer 22.00
uur is de bijbehorende prijsuitreiking in de kantine van CSV Apeldoorn. Ook als je niet meedoet
aan het clubkampioenschap kun je aanschuiven voor een drankje.
Aanmelden en serie-indeling Clubkampioenschap
Iedereen kan zich gratis aanmelden bij Trees Stens en Irma Kleverwal door het aanmeldformulier
in te sturen. Ook is na-inschrijving op de dag zelf mogelijk, maar wij zien liever dat jullie je online
aanmelden.
Inschrijven voor de Coopertest en Baanloop
Dit kan alleen op de wedstrijddag vanaf 18.45 uur.
Kosten voor niet-leden AV Veluwe
Voor alle onderdelen geldt hetzelfde bedrag, namelijk €3. Voor leden van AV Veluwe gratis! Geen
pinmogelijkheid, dus neem voldoende contanten mee. Gepast betalen!
Starttijden

19.00 uur Coopertest

20.00 uur Baanloop 5000 meter

Locatie en kleedruimte
Atletiekbaan Orderbos Apeldoorn. Douche- en kleedgelegenheid en EHBO aanwezig.
Meer informatie?
Wil je mailen met de organisatie? wedstrijdsecretariaatavveluwe@outlook.com
Routebeschrijving
Rijdende op de A1 neemt u afslag 19 Hoenderloo. Vanaf de snelweg gaat u richting Apeldoorn.
(Europaweg). Rechtdoor tot aan de verkeerslichten, daar gaat u linksaf (Laan van Spitsbergen).
Rechtdoor en na de verkeerslichten de eerste weg links (Sportlaan) Deze volgt u en u neemt de
tweede weg rechts. U bent nu in sportpark Orderbos. U vervolgt de rondweg en na een paar
honderd meter heeft u aan de linkerkant de atletiekbaan.
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