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Clubblad van Atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn

Van de voorzitter

Erik Wiersma

Als je, als ik, weer terug kom na een lange blessure besef je des te meer hoe lekker voor lichaam en
geest dat hardlopen toch is. Dat lekkere gevoel na een stevige training, het "ik kan de wereld aan"
gevoel na afloop van een wedstijd die je echt weer lekker hebt gelopen. Daar kan geen medicijn tegen
op, ik voel dan ook vaak bevoorrecht dat ik deze keuze heb gemaakt en dat ook nog ben gaan doen
bij een geweldig leuke club.
We zijn inmiddels twee keer met hele club op zaterdag "op pad" geweest en dat was een groot
succes. Niet alleen komen we op andere prachtige plekken in onze omgeving maar meer de
saamhorigheid na afloop waarbij per groep voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd, echt super
om mee te maken en er is altijd eten en drinken in overvloed.
Uiteraard gaan we volgend jaar hier mee door en zullen we onze prachtige omgeving verder gaan
verkennen. Voor het komende jaar staan er nog diverse andere leuke activiteiten op het programma.
Terwijl ik dit schrijf begint Apeldoorn warm te lopen voor Serious Request, dat dit jaar op ons eigen
marktplein plaats vindt. Ook wij doen mee als club, de opbrengst van de Kerstkransloop gaat naar dit
goede doel. Ik vind het geweldig om te horen, dat samen met de organisatoren van de kerstkransloop
is bedacht om de opbrengst gezamenlijk aan te gaan bieden. Tijdens een training lopen we met zijn
allen naar het marktplein en bieden daar de cheque aan. Van dit soort initiatieven word ik altijd erg blij.
Uiteraard wil ik jullie allemaal fijne feestdagen wensen en een gezond en mooi 2018.
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De winter

Rinus Groen

Het breken van mijn heup op 5 januari 2017 heeft wel wat met me gedaan. Het besef dat er altijd een
gevaar is dat je van de een op de andere dag opeens nooit meer kunt hardlopen was heel vreemd en
confronterend. Ook ben ik continu bang om te vallen met mijn fiets.
Iets anders wat ik moest ervaren was dat er best veel mensen zijn die, eerbiedig gezegd, helemaal
niet zo hard lopen. Mijn eerste 5km liep ik in Heerde en ging in 24.19. En of ik nu 16.19, 20.19 of
24.19 liep, onderweg liep ik met mensen te knokken. Heerlijk. En op het startfilmpje zag ik een
eindeloze stroom mensen, ook nadat ik allang voorbij was. Een week later liep ik alweer een minuut
langzamer en moest ik op het eind naar de achterkant van Ashley de Kluizenaar aankijken, ook geen
straf.

In de Volkskrant las ik dat in 1995 90% van alle lopers bij de 7 Heuvelenloop in Nijmegen harder dan
12 km/uur liep op de 15km en nu nog slechts 30%. Het beleven was prioriteit 1 geworden. Een pr is
leuk, maar het meedoen is leuker. En hoe gekker hoe beter; mudrun, colorrun, obstacelrun noem
maar op.
Trails is het ook helemaal; lopen door de bush bush waarbij je haast je nek breekt moet kunnen. Op
de voorpagina een bloedend volop genietend clublid.
Ook iets nieuws in mijn leven is de sportschool. Ik ga er 2 maar per week naar toe en doe dan
krachtoefeningen op vier toestellen om mijn bil- en bovenbeenspieren te sterken. Aanrader, want wij
hardlopers zijn toch veelal maar eenzijdig bezig.
Nu wordt het weer winter. Tijd om te crossen, niets voor mij dus. Gladheid spookt er direct door mijn
hoofd. Ik heb me voorgenomen om wanneer er een waarschuwing is voor gladheid pas naar mijn werk
te gaan wanneer het licht is. Voorkomen is beter dan helen.
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Kristalbadtriatlon
Het is ook nooit goed, vorig jaar was het bloedheet en klaagde iedereen over te weinig vocht. Dit jaar
was er middels regel de nodige koeling in overvloed geregeld was het ook niet goed.
Mooi om tussen al die wetsuits en 1-delige pakjes ook en gewoon T-shirt van AV Veluwe te zien. Al
was er wel een moment waarin gedacht werd; Waar ben ik aan begonnen?
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Marathonloper per ongeluk
Rinus Groen
In 1992 kwamen wij in de wijk Osseveld wonen en mijn
loopvriend Henk Janssen wilde wel met mij een stukje gaan
lopen ’s-Middags vanaf onze nieuwe stek. We zouden rondje
Bussloo doen in mijn beleving een km of 14. Henk een
fanatieke subtopper (30.18 op de 10.000m) had omdat hij
14km joggen geen echte uitdaging vond die ochtend al 8 x
1000m interval gedaan toen we vertrokken.
Mijn eerste misrekening was dat ik de Zutphense straat als
lijn had gezien terwijl je lopend 2 maal best wel een eind van
het padje raakt bij de snelwegen. Anderzijds had ik gedacht
dat een half rondje Bussloo een km of 3 was terwijl dit 6 was.
Het was die dag ook ver in de 20 graden en zweten geblazen. Terwijl Henk vrolijk liep te brabbelen
kreeg ik het steeds moeilijker na een week verhuizen (veel sjouwen, weinig rust en slecht eten). Toen
we Bussloo grond hadden en klaagde dat ik het erg zwaar had stelde Henk voor om via Wilp terug te
lopen maar hij wist niet of dat korter was.
Ik wilde maar 1 ding z.s.m. thuis zijn. Henk bleef maar door ratelen terwijl ik de hele wereld voor een
doedelzak aanzag. Eindelijk kwamen we terug in de bewoonde wereld en de laatste kilometers liep ik
helemaal in trance. Eenmaal thuis heb ik denk ik wel 6 liter Cola naar binnen gewerkt en meerdere
uren niet gesproken. Wie mij kent weet hoe bijzonder dat is. De ronde bleek ruim 23km. Henk die die
ochtend ook al een km of 20 had gelopen was zo fris als een hoentje.
Dit alles deed Henk besluiten de marathon van Athene te lopen. Ook dat bleek peanuts(dik onder de 3
uur), hij ging na direct na afloop zelfs in de havens uitlopen. En samen met mij die avond nog 8km
joggen om vervolgens de dag er na een 1500m volle bak te lopen. Talent verloochend zich niet.

Looptechniek

Seran Nijkamp

Als hardlopend fysiotherapeut heb ik vele hardlopers onder behandeling. De laatste jaren heb ik me
daarnaast bezig gehouden met diverse aanvullende theoretische en praktische cursussen op het
gebied van loopanalyses. Allerlei blessures komen in de praktijk, tijdens het
behandelen voorbij. Gelukkig is niet iedere blessure even hardnekkig en zijn er ook klachten op een
simpele manier te verhelpen in een kort behandel traject of met wat aanpassingen.
De uitdaging ligt hem voor mij in de aanhoudende maar vooral terugkerende blessure. De eerste
vraag die ik mezelf dan stel is: "waarom komt deze blessure steeds weer terug?". Het antwoord op
deze vraag vind ik vaak bij 3 verschillende doelgroepen.
1.

Dit is de groep lopers die eigenwijs is. Sporters zijn eigenwijs, hardlopers komen ver om de
prestigieuze titel van meest eigenwijze te winnen. Uitzonderingen zijn er uiteraard ook en ik
zal zeker niet iedereen onder 1 kam scheren. Kleine pijntjes worden genegeerd en er wordt
niet naar het lichaam geluisterd. Het trainingsschema is immers heilig. Toch? Vaak had bij
deze groep geblesseerden een blessure voorkomen kunnen worden door iets eerder actie te
ondernemen. De training iets minder ver, iets minder hard, een iets minder snelle progressie
van jezelf verwachten en een dagje extra rust kan wonderen doen. Ook de lopers die op
slecht en niet passende loopschoenen de kilometers afwerkt valt hier voor mij onder.
Schoeisel dat bij je past is geen garantie op een blessure vrije carrière maar het maakt de
kans aanzienlijk kleiner! Tip: stap bij een hardloopspeciaalzaak (zie onze adverteerders) eens
binnen met je schoenen en vraag daar naar een analyse.

2.

Dit is de groep lopers die een bepaalde looptechniek heeft die er voor zorgt dat een deel van
het lijf te zwaar belast wordt. Het krachtenspel is niet juist en de balans slaat hierdoor in
negatieve zin door. Dit is voor mij uiteraard de groep waar ik de meeste voldoening uit haal en
uitdaging in zie.
Deze groep is een combinatie van 1 en 2. Betreft looptechniek valt er wat te verbeteren maar
ook zeker in het luisteren naar het eigen lijf.

3.

Mij is gevraagd om wat te schrijven over het begrip looptechniek met daarbij mijn mening over diverse
looptechnieken. De laatste jaren zijn er wat verschillende namen ontstaan die een bepaalde loopstijl
omschrijven.
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Denk aan Pose running, Bearfoot running, Evolution running en Chi running. Daarnaast is het lopen
op minimalistische schoenen (schoenen met weinig tot geen comfort en een erg vlakke zool) ook niet
meer nieuw.

Van al deze stijlen zijn voor- en tegenstanders die hier weer voor- en nadelen van omschrijven. Ik ben
persoonlijk van mening dat hier nooit een duidelijke consensus over zal kunnen komen aangezien
iedere loper totaal verschillende eigenschappen met zich mee draagt. Dit betreft onder
andere lichaamsbouw, getraindheid, ambities, blessure verleden, algehele belastbaarheid, etc...
Mijns inziens zijn de benamingen dan ook niet meer dan modieuze trends, ik bekijk het liever praktisch
en zoek/kijk naar dingen die ik kan verklaren vanuit het bewegend functioneren en geef niet graag een
naam aan een loopstijl. Alle stromingen hebben hun eigen kenmerken maar hebben daarnaast ook
vele overeenkomsten. De belangrijkste punten voor een goede looptechniek zal ik nader toelichten en
komen in alle stromingen terug. In basis zijn de verschillen dan dus ook veel kleiner dan je aan de
uiteenlopende namen zou kunnen vermoeden.
- Licht voorover leunen: zorg ervoor dat het hele lijf in een licht gebogen stand voorover hangt. Een
veel gemaakte fout is een voorover gebogen houding vanuit de heupen. Let er op dat je vanaf je
voeten/enkels tot het hoofd in een rechte lijn iets voor over helt. Hierdoor val je als het ware in de
volgende pas. Om deze houding aan te kunnen nemen en te handhaven is er wel enige kracht nodig
in de gehele romp. Dit is 1 van de redenen waarom ook voor ons als lopers rompstabiliteit een
belangrijk fenomeen is. Tip: ga op woensdag avond eens aan de slag met je rompstabiliteit in
groepsverband. Lia v.d. Meulen geeft een erg leuke en uitdagende club training die voor iedereen
geschikt is.
- Hoge pasfrequentie: de meeste lopers hebben een te lage pasfrequentie. Dit resulteert in een
grotere impact bij de landing. Deze impact is belastend en minder efficiënt. Vooral tijdens een
duurtraining of bij het opkomen van vermoeidheid wil de pasfrequentie vaak behoorlijk zakken. Een
ideale frequentie die tegenwoordig als maatstaf wordt aangehouden door allerlei onderzoeken, als
zijnde het meest effectief, ligt tussen de 170 en 180. Dit zijn dus het aantal passen dat er per minuut
gemaakt wordt.
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Tip: download op je smartphone een metronoom app, stel een piepend geluid op deze frequentie in en
ervaar maar eens welke pasfrequentie er gehaald kan worden. Voor de meeste lopers is dit even
schrikken.

www.runningmetronome.org/top-5-running-apps/
- Zwaartepunt van het lichaam: hier is niet zo makkelijk wat aan te veranderen. Dit is meer het gevolg
van andere aanpassingen zoals de eerder omschreven frequentie en het licht voorover gebogen
lopen. Veel lopers hebben het zwaartepunt van het lichaam ver achter de voet die op de grond neer
komt voor de landing. Hierdoor moet elke keer weer veel kracht geleverd worden om het zwaartepunt
over dit punt heen te werken. Door het zwaartepunt van het lichaam ver achter de voet te hebben die
neerkomt voor de landing komt het er op neer dat je jezelf afremt. Gevolg: grotere impact op net
lichaam, minder efficiënt. Vooral de groep lopers die erg op de hak neerkomt bij het landen heeft hier
winst te halen.
- Landing richting voorvoet: dit is een samenwerking met het vorige punt. Maar! Veel lopers en trainers
maken de fout door dit punt als goed bedoeld advies te geven zonder andere aanpassingen. Dit punt
moet geen doel op zich zijn maar een gevolg van andere aanpassingen, zoals de pas frequentie en
licht voorover gebogen houding.
Naast deze verbeterpunten zijn er nog meer punten die voor verbetering kunnen zorgen, echter is het
clubblad te klein om deze volledige theorie uit te tikken. Wat ik in de praktijk het meest tegenkom zijn
een te lage pasfrequentie en matige arm beweging. Het mooie is dat deze 2 aspecten die relatief
simpel te verbeteren zijn voor enorme verschillen kunnen zorgen in het veranderen van een
belastende loopstijl naar een blessure preventieve en efficiëntere loopstijl. Voor iedere loper is er
ergens wel een verbeterpunt. Dit kan zorg dragen voor verbetering van prestatie doordat er efficiënter
gelopen wordt omdat er spiergroepen beter aan gesproken kunnen worden bij het leveren van hun
arbeid. Een verandering kan blessure preventief werken doordat krachten eerlijker verdeeld kunnen
worden in de gehele keten van bewegen. Vooral de achillespees, kuit, scheenbeen, knie en hamstring
blessures die vaak terugkerend zijn, zijn het gevolg van een te grote lokale belasting bij een bepaalde
loopstijl. Hier is dus wel degelijk wat aan te doen!

Wanneer je als loper besluit om iets te veranderen zorg er dan voor dat je in overleg met een trainer of
specialist op dit gebied een duidelijk plan maakt. De kunst is om er achter te komen welke aanpassing
voor jou als loper het meeste gaat veranderen. Integreer de afgesproken aanpassingen langzaam in
je looptraining. Voor de nieuwe loopstijl ben je uiteraard weer een beginnende loper met hierbij horend
de nieuwe belasting waar het lichaam tijd voor nodig heeft om aan te wennen.
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Voor verdere vragen ben ik uiteraard bereid om mee te denken aan een oplossing voor die vervelende
terugkerende blessure!
Vriendelijke groet,

Seran Nijkamp
Fysio-, manueel therapeut en eigenwijze hardloper
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AV Veluwe loopt warm voor Serious Request

Van 18 t/m 24 december zet radiozender NPO 3FM zich weer in voor Serious Request, waarmee ze
door zoveel mogelijk geld in te zamelen een project van het Rode Kruis ondersteunen. Dit jaar is het
goede doel het herenigen van ouders en kinderen uit conflictgebieden. Centraal voor deze actie staat
het Glazen Huis waar 3 radio DJ's zich opsluiten en 6 dagen lang niets eten en 24 uur per dag radio
maken. Elk jaar strijkt het glazen huis neer in een Nederlandse stad en dit jaar is het huis te vinden in
Apeldoorn!
Wij vinden het leuk om als AV Veluwe ook ons steentje bij te dragen en doen dit door geld in te
zamelen en dit gezamenlijk in de vorm van een cheque te brengen. Op zaterdag 16 december tijdens
de kerstkransloop op Het Leesten gaat de bijdrage van 5 euro van de loop naar Serious Request en is
er gelegenheid om extra te doneren. Op maandag 18 december is er ook gelegenheid om te doneren
en gaan we gezamenlijk in AV Veluwe blauw ( in de blauwe verenigingsshirts) op weg naar het Glazen
Huis om het geld daar te doneren. Bekijk ook de actiepagina:
https://kominactie.3fm.nl/actie/av-veluwe-loopt-warm-voor-serious-request
Mocht je willen helpen, maar kun je niet op de beide dagen of heb je vragen over de actie? Mail dan
even naar Frans Nab (famfnab@upcmail.nl ), Marike Robbers (marike.robbers@kpnmail.nl ) of Lia
van der Meulen (lia.vandermeulen@gmail.com )
Wij hopen op een mooie opbrengst en leuke opkomst!
Tot dan!
Marike Robbers, Frans Nab, Lia van der Meulen
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Jubilarissen AV Veluwe

Na het clubkampioenschap op de baan werden nog 6 jubilarissen in het zonnetje gezet en
kregen ze hun jubileum speldje.
Jubilarissen AV Veluwe
AV Veluwe heeft de afgelopen jaren een
constant ledenbestand gehad van rond de
500 leden.
Sommige leden zijn al zeer lang lid, soms al
vanaf de oprichting in 1970.
Het afgelopen jaar zijn de leden die al lang
lid zijn in kaart gebracht en onderscheiden
met een waarderingsspeld.
Dit zijn de jubilarissen:
40 jaar; Willem de Bruin, Frans van Melsen,
Elbert Voogt, Ep Winterman en Henk Kager
25 jaar: Rinus Groen, Frits Rouw, Peter
Veenhuizen, Piet Arends, Ben Koops, Kobus
Rouwenhorst, Fred van Essen, Jan van
Ommen, Tineke Regterschot, Maurice
Winterman, Jan Termeulen, Bas de Roos,
Hans van Driel, Sibo van de Laan, Jan
Kuiper, Ton Smit, Gradus Buitenhuis, Lex
van de Brink, Eddie Gerritsen, Chris
Heeregraven, Henk Slijkhuis, Henk Janssen,
Dick Scheffers en Jaap Wind.
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Hier volgen wat goud van oud foto’s van enkele jubilarissen. Rara?
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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 (23-10) heeft AV Veluwe het volgende aantal leden
Soort Lid
Man
Vrouw Totaal
Bondslid
259
226
485
Blijven nog tot het eind van het jaar lid.
Afgemeld
17
39
56
Verenigingslid
7
5
12
Relatielid
9
4
6
275
235
510
Ik heb op de site van de Atletiekunie de onderstaande gegevens gevonden m.b.t. een paar
kerngetallen voor onze vereniging.

Conclusies:
-

De club vergrijst.
Er meer mannen hardlopen dan
vrouwen.
Ongeveer 14% van de leden is
wedstrijdlid.

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

T. (Theo) Makkink
J. (John) van Midden
H.J. (Henk) Nijman
R. (Roelina) Nijmeijer
C.M. (Carin) van Rijssen-Nab
H. (Henk) Slijkhuis

A.M.H. (Monique) Staal
C. (Cees) Tiemens
G.W.C. (Chiel) van Tongeren
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 aug 2017 / okt 2017)
Aanmeldingen:
Linda Koldenhof
Silvia Hartkamp - Sloot
Conny Jonkers
Wouter de Meer

Afmeldingen:
Eelco van Waas
Arnoud Liefers
Ge Kiers-deelstra
Dilek Sahin
Erik Streep
Mirjam van Gerrevink
Annemarie Hessels
Esmeé Holdijk
Marleen Vos
Chantal Herms-van Poppel
Klaske Pinxsterhuis
Joyce Vink
Rozanne van Rijkom
Patty Bouwens
Louise Nijmeijer
Fred Schat
Romeel Bhatti
Marijke de Kluizenaar-van den
Brink
Carolien van de Kamp
Dieneke van den Brink
Mariska Logt
Henk Diekmann
Femke Hoevenaars
Erik Immerzeel
Marianne Homringhausen
Folkert van Tricht

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 dec 2017 / feb 2018)
December:
Hans Wichers Schreur
Dilek Sahin
Frans de Heus
Hanneke Schreuder
Lenie Kers - Bloemink
Rozanne van Rijkom
Arjen van Zanten
Ienneke Poelarends
Nemi van der Reest
Joan Lentink
Bert Nijkamp
Rob Detert Oude Weme
Heidi Rorije
Onno Dik
Wim Mulder
Luc Tack
Brigit Volkers
Mike Lap
Martin Blom
Dineke Kremer
Marije Scholten
Leon Barten
Romeel Bhatti
Alex Lethen
Ingrid Rook
Hans Evers
Lilian Hanekamp
Iris Sielias
Henry Bar
Jan Kers
Ineke Koldenhof
Linda Koldenhof
Anja van Boekel - van der Schaaf
Maroesja te Hennepe
Hanneke Broenland
Nelleke Evers
Susanne Linthorst

1
1
3
3
3
5
6
6
9
10
10
11
11
14
15
16
16
16
17
17
18
18
20
20
21
22
22
22
23
23
24
27
28
28
30
30
30

Januari:
Wilbert Pannekoek
Eric Timmer
Annelies Wester
Tom Langerak
Jeremy Eilander
Jan de Graaf
Sandra van den Berg
Dick Scheffers
Hans Groen
Evert Hilberink
Jodien Hoetink
Marianka van Sint Annaland
Ella Lobregt - van Buuren
Hetty Ketting Olivier
Carin van Rijssen-Nab
John Benjamins
Sandra van den Broek
Gina Nieuwenhuis
Klaasje Staal
Irene Baatenburg de Jong
Dick Elzenga
Frank Boere
Yvonne van der Heide
Anneke de Loos-Luik
Cees Tiemens
Bram van der Linde
Chiel van Tongeren
Jan Kuiper
Johnny Jansen
Ali Sarica
Francis Janson
Dick Koster
Nanna van den Esschert
Frank Jansen
Manda Alosery
Ben Polman

3
4
4
6
6
7
7
8
8
9
10
11
11
13
13
15
16
16
17
21
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
30
30
31
31
31

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

2
2
5
6
7
8
8
9
10
11
11
12
13
14
14
16
16
16
18
19
21
21
22
23
23
24
25
25
25
27
27
28
28
29

Ep Winterman Erelid AV Veluwe
Woensdagavond 27 september gaf Ep Winterman zijn laatste training
voor AV Veluwe, veel leden zullen hem kennen. We willen Ep enorm
bedanken voor het jarenlange training geven, helemaal precies
hebben we het niet terug kunnen halen maar bijna 15 jaar is Ep
trainer geweest. Reden genoeg om hem door zijn eigen
trainingsgroep en door de TCG in zonnetje te zetten. Arno Manschot
blikte kort terug op trainerscarrière van Ep en bedankte hem namens
iedereen voor al die jaren.
Nu was Ep niet alleen al jarenlang trainer, maar hij was mede
oprichter van AV Veluwe, grondlegger van de wereldberoemde 24 uur
van Apeldoorn, medebedenker en loper bij de 1e editie van de
Elfstedentocht te voet, jarenlang redacteur van het Clubblad, dat in
beginjaren bij Ep thuis werd gemaakt op een stencilmachine.
Daarnaast organiseerde Ep regelmatig gezellige trainingsweekenden
op Ameland of in Schoorl, maar ook het gaan naar buitenlandse
wedstrijden werd door Ep georganiseerd, te denken valt aan
bijvoorbeeld wedstrijden in Polen en Duitsland. Velen zullen Ep ook
kennen als degene die ze op weg hebben geholpen en gesteund in
hun marathonavonturen, met tips, de onvermijdelijke schema's en nog
veel meer.
Ongetwijfeld heeft Ep nog veel meer gedaan, maar dit was
voor het bestuur ruim voldoende om Ep Winterman tot
Erelid te benoemen. Symbolisch overhandigde Erik
Wiersma, een bronzen beeldje van een hardloper aan Ep
Winterman.
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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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Vaarwel 2017

Het jaar is alweer bijna voorbij . Tijd om terug te kijken, maar vooral vooruit.
Dit jaar zijn er weer veel goede prestaties geleverd door de AV Veluwe atleten. De
wedstrijdtrainingsgroep kon tijdens de renovatie van de atletiekbaan AV34 uitwijken naar de
atletiekbaan van AV Cialfo als alternatieve trainingslocatie. Zo kon de snelheidstraining op de baan
gewoon door gaan.
Ook zijn er nieuwe activiteiten ontwikkeld bedacht door de Brainstormcommissie. Trainen op andere
locaties, organiseren van een barbecue tijdens de Runnersworldloop en het verzorgen van clinics zijn
voorbeelden.
Deze activiteiten zijn opgestart omdat AV Veluwe meer wil bieden. De tijd staat niet stil hardlopen
alleen is niet meer genoeg. Overal om ons heen zijn verenigingen bezig met vernieuwingen.
Jammer is dat de trainingen maar matig bezocht worden. Mogelijk kan meer variatie uitkomst bieden.
Kom allemaal naar de trainingen van AV Veluwe. Trainen in een groep heeft meerwaarde, de
prestaties gaan omhoog en het sociale aspect moet niet onderschat worden. De trainers doen hun
uiterste best om de training zo goed mogelijk te verzorgen.
De winter komt er aan en veel atleten zijn alweer in training voor de Midwinter Marathon of denken
aan het NK indoor. Er zijn dit jaar weer trainingen mogelijk in het Omnisport hiervoor.
Nieuw jaar nieuwe kansen op naar 2018.

Martin Helmink
Secretaris AV Veluwe
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Clubkampioenschap 2017

Het mag al haast geen verrassing meer heten dat Tonnie Stouten en Nelleke Evers clubkampioen zijn
geworden. Tonnie staat jaar in jaar uit bij de diverse Nederlandse Kampioenschappen op het podium
(vaak op de hoogste trede) en met zo’n kanjer in je gelederen is het heel moeilijk om dit op clubniveau
te overtreffen. Nelleke blijft alsmaar ouder worden en gestaag presteren daar waar anderen achter de
geraniums verdwijnen.
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Opgefrist naar de 7heuvelenloop

Nils van Elzelingen

“Hoe zou jij het vinden om een keer mee te gaan in een ijsbad? ” vroeg Sander mij een paar maanden
geleden op een feestje. Uuuuuh… lijkt me wel bijzonder, wist ik uit te brengen. Even later realiseerde
ik mij dat dit een uitgelezen gelegenheid was om weer echt iets nieuws te proberen. Ok we gaan het
gewoon doen!
Vorige week zaterdag was het zo ver. Sander had nog vier vrienden onder lichte dwang bereid
gevonden om mee te gaan en rond het middaguur verzamelden we in Hans’ Yogacentrum. Buiten
stond het zwembadje al klaar voor ons. Om onbegrijpelijke reden werd de koeling aangezet om de
watertemperatuur nog verder om te laag te brengen. Van achter de ramen zagen we dat de harde
wind gezelschap kreeg van stevige regenbuien. Binnen was een licht nerveuze spanning voelbaar, en
er werden niet al te hoopvolle ervaringen uitgewisseld over de geadviseerde voorbereiding met koud
douchen. Het zou een bijzondere dag gaan worden, dat was duidelijk.
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Door een uitgebreid programma bestaande uit diverse ademhalings- en yogaoefeningen werden we
voorbereid om prikkels in ons lichaam goed te voelen en er niet op te reageren. Gaaf om te merken
dat jij zelf kunt bepalen of en hoe je lichaam reageert.
In de laatste briefing legde Hans uit dat we na de volgende oefeningen rustig in het bad zouden
stappen, even met de voeten en onderbenen zouden wennen aan de temperatuur en er vervolgens in
1 keer volledig in zouden gaan. Voor iemand als ik, die in de zomer al flink wat moet overwinnen om in
de zee te duiken, klonk dit erg ambitieus.
Ik genoot nog een laatste keer van de ademhalingsoefeningen en toen was mijn moment daar om
naar buiten te gaan. Ik voelde dat ik er klaar voor was. En inderdaad ik stapte rustig in het ijskoude
water, gaf geen kick en liet me tot aan mijn kin onder water zakken. Wat een apart gevoel, koud maar
niet echt onprettig, en goed vol te houden. Na een paar minuten stapte ik rustig uit bad en liep heel
tevreden naar de kleedkamer om droge kleren aan te trekken. Wow. Ik heb het echt gedaan!
Na afloop heb ik nog enige tijd serieus koude voeten gehad, maar thuis op de bank met skisokken aan
werd het na een uurtje of twee echt wel weer beter. Wat direct overheerste was het tevreden gevoel
dat ik de uitdaging was aangegaan.
De volgende dag stond de 7heuvelenloop op het programma. Ik had wekenlang goed getraind en van
plan er een bijzonder snelle race van te maken. Ik was ook heel benieuwd wat ik in de race zou
merken van het ijsbad en de oefeningen. Vanaf het begin ging het heerlijk en ik kon mijn snelheid tot
het einde volhouden en hiermee zelfs mijn beste tijd verbeteren. Wat een geweldig gevoel, twee
grenzen verlegd in een weekend. Ik weet niet precies welke rol het ijsbad heeft gespeeld in het
resultaat van de 7HL, maar ik voel me sindsdien mentaal erg sterk en verwacht van deze ervaring nog
veel profijt te hebben in de toekomst. Dit weekend en deze ervaringen smaken absoluut naar meer.
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Wisentwintertrail

De Wisentwintertrail is een recreatieve trail om het jaar sportief af te sluiten.
Wat heeft de Wisentwintertrail wel:
– prachtige parcoursen (!) : bijna 100% onverhard, trappen en ander
klimwerk, veel smalle paadjes
– 3 afstanden: 8,5 - 16 - 23 km
– iedere afstand bestaat uit één grote ronde, uitstekend bewegwijzerd
– volop kleed- en douchegelegenheid
– volop parkeerruimte
– een lekkere kop soep bij de finish
– een sportkantine om na afloop nog even na te praten
Wat heeft de Wisentwintertrail niet:
– geen verzorging onderweg
– geen uitslag of prijsuitreiking (wel tijdwaarneming)
– geen herinnering
Starttijden:
23km 10.00 uur
16km 11.00 uur
8,5km 11.30 uur
Alle afstanden starten bij csv Apeldoorn, sportpark Orderbos
Kosten: Alle afstanden €8
Inschrijven: Inschrijven kan hier. Bij annulering volgt geen restitutie van inschrijfgeld.
Verder nog makkelijk:
– besluit je later, of zelfs tijdens de trail, toch een andere afstand te
lopen? Geen probleem
– startnummer later doorgeven aan iemand anders? Geen probleem
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Routeomschrijving:
Route 8,5 kilometer
Het zwaartepunt zit in de eerste drie kilometers: direct na het verlaten van
het sportpark wacht een zestal beklimmingen (met onder andere de Kleiberg,
de Topberg en de trappen richting de scouting). Pas na de sprong over de
Orderbeek is er tijd voor herstel. Hierna via een singletrail, een mooi
ruggetje en een venijnig klimmetje opnieuw richting de Orderbeek, welke we
nu oversteken via een aantal trappen. Na een lange singletrail volgt ruim
500m erg vals plat. Hier maakt de lange afstand een extra lusje (met een
lange afdaling en een nog langere klim). De beide korte afstanden gaan
direct rechtdoor, op weg naar het volgende stuk vals plat omhoog. De laatste
kilometer herbergt nog het nodige vermaak: mountainbike tracks, korte
klimmen en mul zand. De finish is trap af.

Route 16 kilometer
Na de eerste zeven kilometer van de korte afstand, maken we een extra lus
richting Park Berg en Bos. Ruim twee kilometer louter singletrail (vaak erg
nat !) brengt ons aan de achterzijde van Hapskamp. Via nog wat
singletrailslingers gaan we daar steil naar beneden en nog steiler omhoog.
Na wederom een singletrail bereiken we vlot een benenbrekende afdaling. De
langste afstand gaat hier naar links. Wij gaan naar rechts. Na een tweetal
relatief eenvoudige kilometers (die echter zeker niet vlak zijn), wacht de
slotkilometer met het nodige vermaak.
Route 23 kilometer
De langste afstand maakt in Park Berg en Bos een extra lus. In deze lus
achtereenvolgens een mooie singletrail, drie keer veel vals plat (in de
omgeving van De Apenheul), de trappen naar het plateau van de uitkijktoren,
even uitpuffen langs de zwijnen en een mooie track tussen de rododendrons.
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De Leestencross

Zondag 11 februari 2018
Geen wedstrijd, maar een heerlijke recreatieloop door het bosgebied in de achtertuin van het dorp
Ugchelen. De locatie van deze loop is zeker een top 10 locatie voor één van de beste
hardlooplocaties in Nederland waard. Geen modderpaden en enkelsdiep bij deze loop. Gewoon
bospaden, zand en heidepaden. Een mooie gelegenheid om je conditie en/of wedstrijdniveau te
testen. Als toetje een schitterend uitzicht over de heide. Durf jij deze sportieve uitdaging aan?
De 10km is de 1e wedstrijd van het Clubkampioenschap 2018!!!
Starttijden
11.00 uur 5km, 10km en 15km Prestatieloop
Kosten
Voorinschrijving
5km €6,50
10km €7,50
15km €7,50
Na-inschrijving Alle afstanden €10 (gepast betalen)
Na inlevering van je startnummer ontvang je een consumptiebon.
Er is geen kleedgelegenheid aanwezig. EHBO is wel aanwezig.
Voorinschrijving & Na-inschrijving
Je kan alleen voorinschrijven via het digitale inschrijfformulier van inschrijven.nl of kijk onderaan deze
pagina. Inschrijven is mogelijk tm 1 februari 2018. Via automatische incasso wordt het inschrijfgeld
van je rekeningnummer afgeschreven. Natuurlijk is inschrijven op de wedstrijddag nog mogelijk.
Inschrijven kan op zondag vanaf 9.45. Geen pinmogelijkheid, dus neem voldoende contanten mee.
Gepast betalen!
Locatie en parcours
De start en finish is op het terrein van Kiosk “de Ugchelse Berg” , Recreatieterrein "Het Leesten".
Hoenderloseweg, 7339GZ Ugchelen. Geen kleedgelegenheid aanwezig
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