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Van de voorzitter  Erik Wiersma   

 
Ik moet eerlijk toegeven dat het me niet altijd meevalt om een voorwoord te schrijven voor de Spurt. Ik 
schuif dit klusje vaak voor me uit, ook omdat ik het de afgelopen tijd erg druk heb maar ook omdat je 
er echt wel even voor moet zitten. Het lukt mij nooit om dat even in een paar minuten te doen.  
  
Het is dan wel weer leuk om op deze plaats te vertellen dat we de afgelopen maanden goede 
gesprekken hebben gehad met de groep die heeft nagedacht over de toekomst van onze prachtige 
club. We zien dat er nu een echte communicatie commisie aan het ontstaan is, een lang gekoesterde 
wens wat we maar niet voor elkaar kregen. Ik ben hier René van Vliet erg dankbaar voor dat hij dit 
voor elkaar gekregen heeft. Binnenkort bespreken we de plannen van deze commissie in het bestuur, 
ik ben erg benieuwd. 

  
Ook zien we dat de activiteiten van de brainstormcommissie nog steeds erg goed bezocht worden. 
Voor eind juni staat er een clinic op het programma met een Nederlandse topsporter. Aansluitend 
wordt er weer een gezellige barbecue georganiseerd, ook dit jaar zijn we te gast bij WSB in de Maten. 
  
Ik hoop velen van jullie bij de barbecue te zien, maar ik wil jullie in ieder geval een fijne vakantie 
toewensen. 
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Te veel Rinus Groen 

 

In Rijssen liep ik mijn 200.000-ste kilometer bij een 3.000m baanwedstrijd. Heb je dat allemaal bij 
gehouden vraagt iedereen mij. Ja, in 1976 toen ik begon met lopen kwam ik al snel in het bezit van 
een trimloopboekje waarin je opschreef welke wedstrijd je gedaan had en haalde als bewijs een 
stempel bij de organisator als bewijs dat je had meegedaan. Trainen deed ik niet veel 2 maal in de 
week een rondje van 3 kilometer elke dinsdag en donderdag. 

 

Toen ik langere afstanden wilde gaan lopen hield ik in de gaten dat ik meer en vaker ging lopen, 
maar geleidelijk. Dat kun je dus alleen maar zien door het in een schriftje op te schrijven. Het jaar 
daar op kwam ik via Ep Winterman in contact met Jan Vos. Die liet ons dagelijks gedetailleerd op 
schrijven wat we getraind hadden en dat ben ik dus vanaf dat moment blijven doen. Met de komst 
van spreadsheetprogramma’s was het helemaal een fluitje van een cent. 

 

Anno 2018 heeft iedereen een sporthorloge die registreert waar je liep, hoe veel, hoe hard, welke 
hartslag etc. Dat ik al die kilometers weet komt omdat ik vrijwel altijd op de baan liep. Een rondje in 
baan 8 was ook 400m dus er zal uiteraard wel links en rechts wat aan mankeren. Maar ik vertrouw 
er op dat alle minnen en plussen zich egaliseren op zo’n grote tijdsspanne. 

 

 

Rustig heb ik het nooit gedaan. Volle bak elke wedstrijd weer en ook als ik me minder voelde. Bij 
de foto denkt u waarschijnlijk wat loopt die man achter Rinus te lachen. Ik kan u verzekeren dat hij 
stik kapot zit en gewoon zo’n gezicht dan trekt. 

 

Wat nu? 100 marathons, 2000-ste wedstrijd, 200.000km. Welk volgend magisch cijfer nu. 
200.375km is het volgende doel. 5 maal de aarde (die is 40.075km in omtrek). Nog een weekje of 
6.  

 

Nog dit jaar en ik ben 10 jaar redacteur van de Spurt. Ook een record. Veel leesplezier. 

 



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 (14-5) heeft AV Veluwe de volgende aantal leden. 

Soort Lid Man Vrouw Totaal  

Bondslid 252 182 434  

Afgemeld 4 10 14 Blijven in principe nog tot het eind van het jaar lid. 

Verenigingslid 10 15 25  

Relatielid 10 5 15  

 272 202 474  

 
Waar komen ons leden nu allemaal vandaan? 
Hieronder een overzicht hoeveel leden er in een bepaalde postcode wonen. 
Postcode Aantal Woonplaats 
3583 1 UTRECHT 
3769 1 SOESTERBERG 
3831 1 LEUSDEN 
4371 1 KOUDEKERKE 
6605 1 WIJCHEN 
6952 1 DIEREN 
6961 4 EERBEEK 
7311 27 APELDOORN 
7312 53 APELDOORN 
7313 10 APELDOORN 
7314 24 APELDOORN 
7315 19 APELDOORN 
7316 26 APELDOORN 
7321 30 APELDOORN 
7322 25 APELDOORN 
7323 27 APELDOORN 
7324 1 APELDOORN 
7325 34 APELDOORN 
7326 20 APELDOORN 
7327 8 APELDOORN 
7328 13 APELDOORN 
7329 5 APELDOORN 
   

Postcode Aantal Woonplaats 
7331 24 APELDOORN 
7333 14 APELDOORN 
7334 9 APELDOORN 
7335 21 APELDOORN 
7336 1 APELDOORN 
7339 30 UGCHELEN 
7341 3 BEEMTE BROEKLAND 
7345 4 WENUM WIESEL 
7361 11 BEEKBERGEN 
7364 4 LIEREN 
7371 2 LOENEN GLD 
7391 3 TWELLO 
7395 2 TEUGE 
7425 1 DEVENTER 
7437 1 BATHMEN 
8014 1 ZWOLLE 
8081 1 ELBURG 
8101 1 RAALTE 
8102 1 RAALTE 
8161 1 EPE 
8171 4 VAASSEN 
8172 3 VAASSEN 

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. (Jeremy) Eilander 
R. (Ronald) Everts 
C.A.M. (Chris) Heeregrave 

T. (Theo) Makkink 
J. (John) van Midden 
H.J. (Henk) Nijman 
C.M. (Carin) van Rijssen-Nab 
A.M.H. (Monique) Staal 

C. (Cees) Tiemens 
G.W.C. (Chiel) van Tongeren 
R.C.W. (Ron) Yanse 

mailto:Leden@avveluwe.nl


 
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 feb 2018 / apr 2018) 
 
Aanmeldingen: 
Peter Mooren 
Judie Musch 
Marcel de Bats 
Annemarie Hessels 
Corien van der Bijl 
Pieter Dijksterhuis 
Lex Arends 
Dennis 't Hoen

Afmeldingen: 

Ans Musters - van Gurp 
Gett Smit 

Marjan Denkers 
Conny Jonkers 

Janneke Niessen 

Ali van Veen 

  

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


Verjaardagen: 
(Periode jun 2018 / aug 2018) 
 
   

  
 

Juli: 

Mirjam Singel 2 
Richard Denissen 3 
Hendrik Jan van Ommeren 4 
Elske Smulders 4 
Titia de Wit 4 
Marius Logtenberg 4 
Ton Jansen 5 
Michiel Rutting 7 
Henri Jansen 7 
Hans Maaskant 8 
Richard van den Haak 9 
Henk Slijkhuis 9 
Miriam Drieman 9 
Frits Rouw 10 
Mireille Brons 10 
Jan Hollak 11 
Norbert Lohschelder 11 
Wim Jochems 11 
Marita Bekker-Gerretsen 11 
Jan Dijkstra 12 
Bo van Ginkel 12 
Wilco van de Pol 12 
Geert van Wijk 15 
Ron de Kluizenaar 15 
Tom Balke 16 
Katinka Bolsenbroek 16 
John van Vegten 17 
Iwan van Aken 18 
Peter Oosterhaven 18 
Edith van den Burg 19 
Sabine van den Hoek 19 
Karin Cordia 19 
Willem Berghuis 20 
Ronald Bax 20 
Christiana Kaldenbach 21 
Bert Duursma 24 
Berry de Wied 25 
Tonnie de Winter 25 
Silvia Hartkamp - Sloot 25 
Ruben Robbers 26 
Harry Stens 28 
Rimke Musch 30 
Frits Stevens 31 
Pauly Driessen 31 

Aug: 

Anneke Prenger 1 
Justyna Pietrzyk 1 
Mario Diks 2 
Monique Staal 4 
Bas Schippers 4 
Maria van Driel 5 
Erik Heidekamp 5 
Aat Kerpershoek 5 
Jolanda Schenk 5 
Henk van der Does 6 
Marjo Wanders 7 
Marleen Breedveld 7 
Tineke van Ommeren-de Ruiter 7 
Ronald Brouwer 8 
Michel Manintveld 9 
Arno Manschot 10 
Evert Schotpoort 10 
Jacco Logtenberg 10 
Freddie Dooijeweerd 11 
Wilco Schut 11 
Marco Meijerink 12 
Tonny Zegers 13 
Ellard Schutte 13 
Marike Robbers 13 
Diantha Jansen 13 
Eddy Gerritsen 14 
Gemma Velders 14 
Marja Klopman 15 
Jan van der Gaag 17 
Annelies Oud 20 
Mynko Peterink 21 
Marry Dekker 21 
Elbert Voogt 23 
Bert Nijmeijer 25 
Jan Hissink 25 
Ruth van Amersfoort-Schut 27 
Peter Veenhuizen 29 
Esther Labohm 29 
Annemiek Singel 30 
Inge Bokelmann 31 
Johan Voorhorst 31 
Erica Mulder 31 
Wilma van Dronkelaar 31 
Harald Wind 31 

Juni: 

Francy van der Riet 1 
Stenn Westrik 1 
Krista Walter 2 
Gerald van den Berg 3 
Fieneke Slaghek 4 
Willem de Bruijn 6 
Ton Ellenbroek 8 
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 
Jan Termeulen 16 
Ans Drost 16 
Ep Winterman 17 
Kobus Rouwenhorst 18 
Bernadette Nijhuis 18 
Martijn van Eck 19 
Tjikke Visser 19 
Tjikke Dijkshoorn 19 
Dik Musch 22 
Marald Brons 22 
Elmer Hartkamp 23 
Ben van Schijndel 24 
Fred Pieëte 24 
Leo Brummelkamp 25 
Daan Weessies 25 
Michel van Driel 26 
Ilse Pol 27 
Ashley Kluizenaar - van de Leemkolk 27 
Vivinda Koster-Gorkink 28 
Kim Kaatman 28 
Sylvia Berends 29 
Eva Driessen 29 
Eduard Bakker 29 
Annemieke de Jong-Griever 29 
Paul van Alphen 30 
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Kroondomeintrail 

 Zaterdag 9 juni 2018 
  

Op 9 juni 2018 organiseerd de 
wedstrijdcommissie van AV Veluwe voor de vierde 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 pacours 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 & Na-inschrijving 
Inschrijven is alleen mogelijk inschrijven.nl. Inschrijven kan tot het maximale aantal deelnemers is 
gehaald. Er is GEEN na-inschrijving. 
 

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. 

Meer informatie?  
Wil je mailen met de organisatie? 
wedstrijdsecretariaat AV Veluwe 

Routebeschrijving 
Rijdende op de A50 neemt u afslag 25 Apeldoorn noord. U gaat rechtsaf richting Apeldoorn. Bij 

de derde verkeerslichten gaat u rechtsaf (Anklaarseweg). Rechtdoor tot de verkeerslichten, daar 
gaat u rechtsaf richting Vaassen. Na ongeveer 500 meter linksaf de Wieselseweg op, u rijdt dan 
voor café de Hamer langs. 
Verder volgt u de bewegwijziging van AV Veluwe 

https://inschrijven.nl/idealformulier?id=2018060919445&ag=j&tl=nl
mailto:wedstrijdsecretariaatavveluwe@outlook.com
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Marry Balk overleden 

Marry was in de jaren 90 een fervent hardloopster. Ze maakte ook deel 
uit van de Leestengroep binnen de vereniging en deed altijd mee aan 
de Papendalloop die door AVVeluwe werd georganiseerd vanuit Park 
de Hoge Veluwe naar sportcentrum Papendal. Later maakte het lopen 
plaats voor fietsen, zo fietste ze heel gemakkelijk van Rome naar 
Nederland.  

. 

  

En bijna maandelijks van Lelystad naar haar latere woonplaats Warnsveld waar ze met haar 

echtgenoot Dick woonde. 
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Wisenttrail 

Zondag 2 september 2018 

Trailrunning is hot en de Nederlandse 
trailkalender breidt zich snel uit. AV Veluwe 
uit Apeldoorn voegt er graag een bijzondere 
trail aan toe; de Wisenttrail op zondag 2 
september a.s. 

Uniek, vooral vanwege het parcours 
Van start tot finish louter bos, zand en hei, 
99% onverhard, 85% trail-tracks. De unieke 
route voert de deelnemers afhankelijk van 

de afstand o.a. door diepe smeltwaterdalen, 

over een heuse bergkam, over uitgestrekte 
heidevelden en door een oneindige 
zandwoestijn. Ingrediënten genoeg voor een waanzinnige loopervaring. Afzien in de Veluwse 
wildernis, struinen door het leefgebied van edelhert, zwijn en wisent. 

Start/ finishlocatie: Bijzonder! 
Op het terrein van Caeserea, aan de rand van Apeldoorn, op slechts een steenworp afstand van de 
A1. 

De organisatie gaat voor kwaliteit. De basis wordt gevormd door de uitzonderlijk mooie route, 
maar natuurlijk moet ook de rest meer dan op orde zijn. Een fraai t-shirt voor alle finishers, 
elektronische tijdregistratie, voldoende waterposten en catering op start- en finishterrein zijn 
vanzelfsprekendheden.  
In de komende maanden is het mogelijk onder begeleiding het parcours in gedeelten te verkennen. 
De verschillende trainingslopen kunnen zelfs gecombineerd worden tot een heel trainingsweekend. 

Afstanden 

Deelnemers hebben de keuze uit drie afstanden: 16, 32 of 53km. Alle afstanden bestaan uit één 
ronde. 
Maar let op: er is een deelnemerslimiet van 1200 lopers. Als dit aantal bereikt is, stopt de 
inschrijving eerder. 

Starttijd en inschrijfgeld 
10km: 15.15u  
16km: 12.15u €15,00 
32km: 11.30u €22,50 
54km: 10.00u €27,50 

Inschrijving 
Voorinschrijven is nog niet mogelijk. 

Meer info 
op: http://wisenttrail.nl of info@wisenttrail.nl. 

 

http://wisenttrail.nl/
mailto:info@wisenttrail.nl
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Notulen ALV AV Veluwe 21-03- 2018 
 

 
Aanwezig 51 leden inclusief het bestuur. Afwezig met kennisgeving: 
Nelleke Evers, Erik Geerdes, Jeroen Lamfers, Aat Kerpershoek, Bas de Kluizenaar, Lia v/d Meulen, 
Peter van Neijhof, Rinus Groen. 
 
Erik Wiersma opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen binnen gekomen 
stukken. 
 
Op de notulen van de ALV AV Veluwe 2017 zijn geen aanmerkingen. 
 
Erik presenteert het verslag van de visie werkgroep AV Veluwe. In deze werkgroep zitten Erik Wiersma, 
Martin Helmink, René van Vliet, Arjan Kiers, Arno Manschot en Nemi v/d Reest. 
Het doel van deze werkgroep is om in kaart te brengen hoe AV Veluwe kijkt naar de toekomst. 
Trainingen, PR en communicatie en het aanbieden van clubactiviteiten zijn onder de loep genomen. 
Hoe houden we AV Veluwe een vitale vereniging. 
Wat is er op te merken: 
Hardlopen is fit zijn 
AV Veluwe is zelfstandig als club. 
 
Financieel staat de club er goed voor mede door de reserves van de opgeheven stichting 
hardloop4daagse en de Wisenttrail bijdrage. 
Er komen gemiddeld minder lopers op de AV Veluwe training. 
Het leden aantal is dit jaar gedaald naar 421. 
Het aantal afzeggingen is niet groter als bij andere verenigingen, maar de aanwas van nieuwe leden is 
kleiner. 
Groot ledenaantal is geen doel op zich, maar een stabiele basis is wel gewenst. 
De AV Veluwe wedstrijden worden minder goed bezocht, het aantal deelnemers valt tegen. 
 
Waar wordt zoal aan gedacht: 
Het bestuur moet bestaan uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en aangevuld met 
afgevaardigden uit de TCG, Wedstrijdcommissie en PR en communicatie zaken. 
De brainstormcommissie houdt zich bezig met het bedenken van activiteiten, clinics en trainen op 
andere trainingslocaties . 
AV Veluwe wil leden meerwaarde aanbieden. 
De PR en communicatie intern moet verbeterd worden.
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Toekomst 
De kwaliteit van de trainingen moet omhoog, er worden nieuwe trainers LT 3 opgeleid. 
De tijdsprogrammering van de trainingen wordt anders. 
Waar gewenst worden er ook andere trainingsvormen aangeboden. Hardlopen en trailrunning blijven 
echter kernactiviteiten. 
 
Communicatie 
De interne communicatie moet beter op elkaar afgestemd worden. 
De externe communicatie moet beter, heeft echter prioriteit twee. Frans van Melsen wil eventueel 
hierin meedenken als dit nodig is. 
 
Wedstrijden 
De beleving van de wedstrijden vergroten. 
Deelname vergroten. 
Af en toe wat nieuws proberen en afscheid nemen van bestaande wedstrijden als dit nodig is. 
Waarom lopen er zo weinig AV Veluwe leden mee bij AV Veluwe wedstrijden ? 
Dit meer onder de aandacht brengen. 
 
AV Veluwe heeft niet meegedaan aan de Rabobankrekeningen clubactie omdat de vereniging geen 
Rabo maar een ING rekening heeft. 
Op de vraag waarom er zo weinig leden deelnemen aan AV Veluwe trainingen komt maar geen 
antwoord. 
Via email contact is het respons op vragen maar klein. Nog eens een enquete houden om de oorzaak 
te achterhalen. Eventueel door een externe bureau laten onderzoeken. 
Korte vragenlijst en de leden persoonlijk aanspreken. 
Waar valt nog wat te halen: door ongebonden recreatieve lopers te benaderen en herintreders anders 
te benaderen. 
Lopers ook korte trainingsafstanden aanbieden dit werkt laagdrempelig. 
 
Presentatie vanuit de TCG door Arno Manschot 
Er zijn nieuwe LT 3 trainers opgeleid: Lia v/d Meulen en Melanie Hartgers. Ook nieuwe trainers nodig 
ter vervanging van bestaande trainers op termijn. Het trainerskorps vergrijst. 
Sommige AV Veluwe trainingen worden af en toe op andere locaties gehouden, dit wordt goed 
ontvangen.  
Een beginnerscursus goed bezet krijgen is lastig, er is veel concurrentie van losse loopgroepen. 
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Baanloop AV Veluwe 

Dit jaar was de baanloop ongekend 

populair. Met name Tonnie Stouten had 

zijn iele schouders er vol onder gezet. Hij 

was druk met regelen van hazen, mensen 

animeren en in gesprek gaan met de 

trainers van de loopgroepen van AV 

Veluwe om de baanloop in hun 

programma op te nemen. 

Het resultaat mocht er zijn: 
25 op de 1500m 
38 op de 5000m 
30 op de coopertest 
 
Dat afzettend tegen 2016 (van 17 kom ik geen uitslag vinden) 
9  op de 1500m 
13 op de 5000m 
12 deelnemers op de coopertest 
 
Totaal dus 93 ten opzichte van 34. Daar wordt je als wedstrijdcommissie blij van. 
 

Slechts een enkeling kon aan de kant blijven zitten. 
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De 16.58 op de 5000mvan Bas de Kluizenaar, hier op plaats 3 achter de haas voor 17:00, mag niet 

onderbelicht blijven, grote klasse van hem, maar ook van de haas.

 

Een trainer die zijn pupillen met raad en daadterzijde staat zoals Aat Kerpershoek is natuurlijk het 

summum aan begeleiding. 
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En dan het fenomeen hazen. Omdat er vooraf werd gevraagd om een richttijd kon je zien of er voor 

jouw doeltijd ook een haas beschikbaar was. Voor het geval dat je niet wist wie de haas van dienst 

was kon je op dienst startnummer zien wat de richttijd was. 

 

Mocht je helemaal niet van hardlopen houden maar wel gek zijn op caberet is de baanloop ook een 

aanrader. Ik vind het al jaren werkelijk fantastisch hoe Hans van Driel in een Dolf Janssen tempo 

uitleg geeft over wat de bedoeling is tijdens de loop. Zijn er mensen niet die ik niet genoemd heb is 

voor mij tot nu toe zijn favoriete uitspraak, iets waarbij ook Herman Finkers zijn vingers zou aflikken. 
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Nieuw bloed Rinus Groen 

 

Records zijn er om verbroken te worden en daardoor is het ook mooi om te zien dat er altijd weer 
iemand komt die beter is dan degene die al zo goed was. Dat zie je op mondiaal niveau, maar ook 
landelijk en dus ook op clubniveau. 

 

Ons kersverse lid Corien van der Bijl is zo’n iemand. Deze 36 jaar bloem in de knop loopt al wel 
enkele jaren, maar gewoon een beetje mee. Alles vindt ze leuk en ook de triatlon heeft haar 
aandacht. 

 

Bij de Kristalbad triatlon 2017 stond ik te fotograferen toen ze puffend langs kwam en riep; “Ïk moet 
nodig weer eens bij je komen trainen”.  

 

Regelmatig kwam ik haar bij AH tegen en spraken we over wat allemaal kon, maar echt doen 
kwam er niet van. 

 

Vervolgens liepen we in januari 2018 bij de Klaverbladloop tegen elkaar en na 2,5 km flink te 
stuivertje wisselen wist ze mij op het eind te verslaan. Michel Maters, haar partner en haas sprak 
haar toe met de woorden; Je wilt toch niet dat Rinus bij de finish op je staat te wachten. Ik sprak 
haar na afloop aan op over haar enorm snelle start, het inkakken nadien en de snelle finish. Heb je 
wel eens gedacht over de midden afstand; daar heb je alleen een snelle start en een snelle finish.  

 

Ze kwam wat trainen en ik wist haar aan te praten dat de 1000m in Epe wel een mooie uitdaging 
zou zijn. Ook begon ik al te praten over het NK Masters indoor in Apeldoorn waar ze met haar 
snelheid na een jaar trainen best wel goed mee zou kunnen. Toen al bleek ze flink gedreven want 
ze wist me het weekend er na al de medaillelimieten om de oren te kunnen gooien. 

 

In Epe liep ik zelf 4.09 en toen ik binnen kwam zag ik Corien met een verdwaasde blik voor zich uit 
staan staren. Wat heb ik haar aangedaan schoot direct door mij heen. Navraag leverde op dat ze 
een beetje overdonderd was door de korte tijd waarbinnen alles gebeurde en hoe beslissend wat 
voor fout dan ook was. 
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Maar ze vond het heel leuk en wilde meer. Dat kon, maar om mee te doen aan echte wedstrijden 
moet je wel lid zijn van een atletiekclub en een licentie hebben. Geen probleem voor Corien 

 

Dus is de volgende uitdaging haar naam bij al deze afstanden te krijgen 

200m       Vacant  

400m       Vacant 

800m       Anne Leunk  0.03.47,30     22-08-1997  Apeldoorn 

1.000m    Vacant  

1.500m    Susanne Leunk  0.06.12.00     11-05-2016  Apeldoorn 

1EM         Vacant   

2.000m     Iris Sielias  0.10.14,30     19-06-2012  Epe 

3.000m     Hilly Panjer  0.10.54,21     14-05-2004  Apeldoorn 

5.000m     Hilly Panjer  0.18.46,82     18-06-2004 Apeldoorn 
10.000m   Margriet Klomps  0.45.59,00     16-10-1985 Apeldoorn 

 

Bij de 3000m begint de hobbel, want de tijden van Hilly Panjer zijn echt scherp. 

 

 

Corien heeft nu een 5 tal 800 meters gelopen; 2.47, 2.40, 2.36, 2.37 en  

 

Om 3000m in 10.54 te kunnen lopen heb je basaal een 800m van 2.36 nodig qua snelheid. Dus de 
basis is er al, maar moet liefst nog wat beter. Daarna is het dus vooral veel trainen om het langer 
vol te houden op gemak. 
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Een 2.36 op de 800m brengt je naar 5.12 op de 1500m. Bij de baanloop van AV Veluwe liep 
Corien deze afstand voor het eerst en haar tijd van 5.23 is dus een flinke verbetering van het 
clubrecord (Tonnie Stouten moet nog e.e.a. goedkeuren) en geeft je uitzicht op 11.16 op de 
3000m en een 19.06 op de 5000m. Op dit moment staan die tijden op 12.20 en 22.02. Ik heb haar 
geadviseerd dat even te laten voor wat het is en de focus puur op de middenafstand te houden. 

 

 

 

Die 12.20 is trouwens ook een 
verhaal op zich. Ze ging in 
Heerde lopen en had de week 
ervoor 22.02 gelopen op de 
baan in Zwolle. Je moet wel 
onder de 13.00 kunnen gaf ik 
aan. Onder de 13?? Ik moet 
onder de 12.30. Ik snapte het 
niet 12.30 was gezien de 
5000m geen reële tijd. Marjo 
Negerman heeft 12.30 gelopen 
dus daar moet ik onder zei ze 
en deed het ook. 

 

Terwijl ik dit stukje schrijf komt 
er een app binnen dat ze 800M 
in Wageningen in 2.35.09 heeft 
gelopen. 

 

Het moet niet gekker worden 
zou Jeroen Schmidt zeggen, 
waar houdt dit op?? 
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Steun Simone Felder! 

Hallo hardloopvrienden en -vriendinnen 
Al een paar jaar loop ik met veel plezier bij AV Veluwe. 
Onder andere op zaterdag loop ik bij de groep van 
Richard. 

Nu ben ik de uitdaging aangegaan om begin juni voor 
Join 4 Energy de Mont Ventoux hardlopend te 
bedwingen en op die manier geld in te zamelen voor 

onderzoek naar de genezing van stofwisselingsziekte 
bij kinderen.  
Mooi doel en een mooie sportieve uitdaging. Ik ben al 
volop in training hiervoor dankzij een schema dat Lia 
voor mij heeft gemaakt. 

Aardig wat toppers hebben mij al gesponsord 
(waarvoor dank) maar ik heb er nog wat nodig! 
Sponsor je mij en daarmee ook het onderzoek naar 
genezing van stofwisselingsziekte bij kinderen??? 
http://www.join4energy.nl/mont-

ventoux/sponsorship/sponsor/105/ 

Met sportieve groet, 
Simone Felder 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.join4energy.nl/mont-ventoux/sponsorship/sponsor/105/
http://www.join4energy.nl/mont-ventoux/sponsorship/sponsor/105/
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De verdwenen loop 

In de beginjaren van AV Veluwe waren we lid van de NCAB en bond naast de KNAU. Deze 

Nederlandse Christelijke Atletiek Bond had ook haar eigen crosscompetitie waar dan ook alleen leden 

van aangesloten verenigingen meededen en je dus NCAB-kampioen kon worden. Bij het boksen en 

darten zie je ook dat er meerdere bonden zijn. Enerzijds wel goed concurrentie anderzijds geeft het 

wel versnippering. De NCAB cross van AV Veluwe werd in de bossen bij Hoenderloo gehouden een 

prachtig parcours met uiteraard altijd veel deelname van onze eigen clubleden. 

Hier een prachtig sfeerbeeld van Ep Winterman op kop met op de derde plek Henk Schimmel. 
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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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Baanlopen is een vak apart    Rinus Groen 

Op een baan lopen vraagt wat andere vaardigheden dan op de weg of in het bos. Ook zijn er allerlei 

regels waar je je aan moeten houden. Een aantal regels lijken heel kinderachtig. Zo raakte onze Cees 

Weeda bij het NK Indoor met zijn linker teen de lijn aan van de baan waar hij binnen moest blijven, 

weg clubrecord en bronzen medaille. Alleen verlies in deze situatie want het voordeel van de lijn 

aanraken met je linker teen lijkt me niet wereldschokkend. 

 

Los van de regels zijn er natuurlijk zaken die wel een grote invloed kunnen hebben op je prestatie. 

De meest basale vraag die mensen mij stellen is; hoe veel scheelt het in tijd wanneer ik op spikes 

loop? Ik stel dan altijd de wedervraag hoe sterk ben je en hoe hard loop je? 

Laat ik het uitleggen met een waar gebeurde anekdote. 

Haile Gebrselassie  had in een interview verteld dat hij voor de marathon moest omschakelen van op 

zijn voorvoet lopen, zoals hij op de baan deed, naar zijn voet afwikkelen. Reden voor een lezer die 

van de weg naar de baan ging om te concluderen dat hij juist van zijn voet afwikkelen over moest 

gaan naar op de voorvoet lopen. Dit resulteerde al snel in een flinke blessure. 

Waarom liep Haile op de baan op zijn voorvoet? Ik laat atleten om dit uit te leggen vaak joggen, iets 

harder lopen, nog harder lopen en dan sprinten met de vraag of ze ongeacht de snelheid willen 

proberen hun voet af te wikkelen. Dat gaat dus niet. Als de snelheid erg hoog wordt dan ga je 

automatisch op je voorvoet lopen. 

Wanneer je dus erg hard loopt ga je op je voorvoet lopen en is de hak die je in je schoen hebt veel 

minder van belang. Bij sprinters is er zelfs geen hak in de spike. Om dat harde lopen te kunnen doen 

moet je dus ook beste sterk zijn. Ga je na 1/3 van de afstand in de jog modus en ga je dus flink op je 

hak landen wordt e afzet met de voorvoet waar de spike punten ook minder en verdwijnt het hele 

voordeel. 

Laatst liep ik in Zutphen en lag er een laagje ijs in de bochten waardoor ik een beetje schuifelde om 

de bocht door te komen. Op zo’n moment is een spike natuurlijk ook wel prettig vanwege de grip. 

Dezelfde grip die je gebruikt als je een eindspint doet. 
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Dan de baan zelf. Indoor 200m en buiten altijd 400m. 2 rechte stukken en 2 bochten. Die bochten 

daar zit het verlies aan tijd als je je niet bewust bent van de omtrek van een cirkel. Elke meter die je 

van de kant af loopt in de bocht is per bocht een dikke 3 meter meer lopen. 

Op de foto zie je iemand (nr 182) naast me die de hele weg op de buitenlijn van baan 1 heeft gelopen. 

 

Bij de finish hadden we allebei 6.23. Hij heeft echter 6 bochten maal 3 meter meer gelopen. Ofwel hij 

heeft 1519 meter gelopen. 1500/1519 maak 6.23 is 6.18. Toch best een groot verschil als je je 

helemaal uit je naad loopt voor elke seconde. Mensen lopen vaak liever niet vlak achter iemand of zijn 

bang om op de rand van de baan te stappen. Een begrijpelijke reden. 
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Henk Borgmeijer ontvangt KNAU Waarderingsspeld 

In Dalfsen ontving een duidelijk ontroerde Dalfsenaar Henk Borgmeijer uit handen van Erben 

Wennemars de KNAU waarderingsspeld en het bijbehorende diploma voor zijn werk als speaker bij 

alle loopevenementen door de jaren heen. 

 Wie kent Henk niet? Voor de zekerheid toch een plaatje van Henk bij de Bunkercross. Kletsen als 

Borgmeijer is de overtreffende trap van praten als Brugman. Bij onze Runners World loop en de 

Wisentrail praat hij iedereen binnen alsof ze net een olympische gouden medaille hebben gewonnen. 

 

Zoals Henk het zelf verwoordt: 

Eigenlijk heb ik (bijna) alleen maar “hoogtepunten” meegemaakt tijdens het speaken en dat komt 

allemaal door de mentaliteit van de hardlopers: de energie die ik in het speaken leg is een interactie met 

de atleten. Geweldige mentaliteit, doorzettingsvermogen en bijna altijd “goed te passe”  en als je dan 

ook nog eens samenwerkt met een-tig aantal vrijwilligers dan is je hobby zoveel waard, dat je ook de 

laatste deelnemer met alle egards binnen wil praten. 

Henk wil altijd een deelnemerslijst en gaat dan google raadplegen wie wat waar deed met wie. Als je 

uit Almelo komt dan komt er een heel verhaal over Heracles overheen en ook de dag waarop het 

evenement plaats vindt wordt historisch ook helemaal uit de doeken gedaan. 

Henk ga zo door. 
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Dubbelslag Panjer     Cees Weeda 

De jaarlijkse NoMenRace was dit jaar een bijzondere, zowel op de 10 km als op de 5 km was nummer 

1 een Panjer resp. moeder en dochter.  

 

Hierbij de evaluatie van mijn werkzaamheden met betrekking tot de NomenRace, zoals reeds gemeld 

hadden we in de voorinschrijving 75 deelnemers (46 voor 5km en  29 voor de 10km). 

Bij de Leestencross heb ik gebruik gemaakt van verschillende rest startnummers wat de duidelijkheid 

niet ten goede kwam. Ik wilde dit dus niet weer meemaken en heb Elbert gevraagd mij aansluitende 

series te leveren. Dat was op dit moment niet mogelijk ook hij heeft rest series in zijn bezit waar ik het 

moest doen. Dat kan zolang we te maken hebben met kleine deelnemer aantallen maar voor grote 

aantallen deelnemers (wedstrijden) is het geen doen. 

Ook voor Henk Borgmeijer is het dan makkelijker, hierbij moet mij van het hart dat ik niet heb 

gerealiseerd dat het voor Henk noodzaak is dat hij in een zo vroeg mogelijk stadium de namen van de 

voorschrijvers aangeleverd krijgt. Dit om zijn voorbereiding niet te frustreren. Ik heb dan ook met hem 

afgesproken dat zodra er inschrijvingen binnenkomen hem te informeren en bij elk mailcontact alleen 

de nieuwe inschrijvingen door te geven.  

De na-inschrijving was teleurstellend, ondanks de goede weersomstandigheden, slechts 6 deelnemers 

meldden zich. Dat er uiteindelijk 70 van de 81 inschrijvers zijn gefinisht is jammer. 

NomenRace 5 kilometer  

Inschrijvingen Niet gestart/gefinisht Afgemeld Overgestapt Totaal 

51 4 0 0 47 

NomenRace 10 kilometer 
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Inschrijvingen Niet gestart/gefinisht Afgemeld Overgestapt Totaal 

31 6 1 1 23 

 

Tenslotte wil ik de dames van het secretariaat, met name Irma die mij voortdurend scherp heeft 

gehouden, heel hartelijk danken voor hun werk, daardoor was het voor mij mogelijk wat foto’s te 

schieten. 

 

O ja en natuurlijk niet te vergeten Harry, die altijd bereidwillig is bijstand te verlenen. 
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Runnersworldloop 

 Zaterdag 18 augustus 2018 

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 2018!!! 

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 
Voorinschrijven kan alleen via inschrijven.nl of kijk onderaan deze pagina. Voorinschrijven is 
mogelijk tm 1 augustus 2018. 

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. 

 

Locatie en kleedruimte 
De start en finish is op het terrein van Honkbalvereniging W.S.B. (Kaartenmakershoeve 108 te 
Apeldoorn). Zie routebeschrijving onderaan deze pagina. Douche- en kleedgelegenheid en EHBO 
aanwezig. 

Wil je helpen als vrijwilliger? 
Een hardloopevenement als de Runnersworldloop heeft veel vrijwilligers nodig en we komen er nog 
wat te kort, dus we hebben je hulp heel hard nodig! Je kunt je aanmelden 
via vrijwilligers@avveluwe.nl. Op zaterdag vanaf 17.30 tot 20.30 inzetbaar. 

Meer informatie? 
Wil je mailen met de organisatie? 
Wedstrijdsecretariaat AV Veluwe 

Routebeschrijving 

Vanaf de A1 neemt u afslag Apeldoorn-Zuid, Beekbergen. U gaat linksaf, bij de verkeerslichten 
gaat u rechtsaf, u rijdt dan langs McDonald's. Verder volgt u de borden van AV Veluwe.  

 

https://inschrijven.nl/formulier?id=2018081819445&ag=j&tl=nl
mailto:vrijwilligers@avveluwe.nl
mailto:wedstrijdsecretariaatavveluwe@outlook.com
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Is een krak slecht? 
 
Als je opstaat, geeft je heup een vreemd geluid. Draai je met je 
nek, dan begint het te knakken. En buig je je knie, dan hoor je 
hetzelfde geluid. Wat is dat toch? “Knakkende gewrichten zijn 
een teken dat iets in je lichaam vastzit,” vertelt fysiotherapeut 
Eveline Bosselaar. 
 
Wat gebeurt er als je gewricht kraakt? 
Het geknak en gekraak kan van verschillende lichaamsdelen 
komen. “Het kan een spier of pees zijn die over een botrandje 
gaat, maar meestal is het je gewricht,” vertelt Bosselaar. Ze gaat 
verder: “Elk gewricht heeft een zakje met vocht en daar zit ook 
wat gas in. Hoor je gekraak, dan verplaatst het gas dat in het 
gewrichtszakje zit. Het zijn dus niet zozeer twee botten die over 
elkaar heen gaan.” 
 
Waarom knakken mijn gewrichten zo vaak? 
Alle gewrichten kunnen voor gekraak zorgen, maar het zijn meestal de gewrichten in je vingers en 
nek. De heup is juist wat moeilijker, omdat dit een groter gewricht is. “Als iemand eenmaal kraakt, 
wordt het al snel een gewoonte. ‘Als ik het maar los kraak, dan blijft het wel goed’ denken mensen 
dan. Maar naarmate je vaker kraakt, heeft het minder effect. Plus, het gekraak wordt harder.” 
 
Wat is de oorzaak? 
Sporten, flexibiliteit, hoge hakken, ouderdom. Het zijn allemaal oorzaken die voorbijkomen als je 
googled op knakkende gewrichten. Wat is daarvan waar? “Er is niet echt een oorzaak aan te tonen. 
Alles wat in het lichaam zit, beweegt. En dat kan dus ook vastzitten. Soms heb je daar misschien wat 
meer aanleg voor, of is er sprake van overbelasting, maar een echte oorzaak is niet te vinden.” 
 
3 keer broodje aap 

1. Het zorgt voor slijtage van de gewrichten. “Ik denk niet dat er veel slijtage uit kan voortkomen. 
Er is ook onderzoek naar geweest en daar kwam uit dat krakende gewrichten niet voor slijtage 
hoeven te zorgen.” 

2. Een krakende heup is eigenlijk een heup die kort uit de kom schiet. “Je moet het heel bont 
maken, wil je heup uit de kom schieten. Er zitten zoveel spieren en banden aan je gewrichten, 
dat het nog redelijk stabiel blijft.” 

3. Knakkende gewrichten zijn een typisch ouderdomskwaaltje. “Het is niet leeftijdsgebonden; het 
komt voor bij jonge en oude mensen.” 

 
Kusje erop? 
Maar hoe erg is het nou, krakende gewrichten? Het klinkt niet gezond… Bosselaar vertelt dat het geen 
kwaad kan. Het knakken verminderen of verhelpen blijkt moeilijker dan gedacht: “Je kunt het hooguit 
minder provoceren. Hoe vaker je kraakt, hoe meer je het nodig hebt. Minder kraken kan helpen, maar 
dat is geen garantie.” Als je merkt dat je bepaalde activiteiten niet meer kunt doen, zoals uit bed 
komen, zitten, computeren, kan een therapeut hulp bieden. “Een fysiotherapeut of manueel therapeut 
kan het losmaken en oefeningen geven om spieren sterker te maken.” 
 
Tot slot  
Een niet te vergeten factor: bewegen! “Hoe meer je beweegt, hoe meer activiteit in je gewrichten, hoe 
soepeler ze blijven. Dat komt omdat het vocht in de gewrichten wordt geactiveerd wanneer je 
beweegt.” 
Conclusie: hoewel het een akelig geluid is, kunnen knakkende gewrichten (meestal) geen kwaad. 
Zorg voor voldoende beweging, maak er geen gewoonte van en luister naar je lichaam! 
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