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Van de voorzitter  Erik Wiersma   

 
Communiceren is meer dan elkaars taal spreken 
  
Communiceren begint met elkaars taal spreken. Hebt je wel eens geprobeerd om een Pool met 
fietspech de weg naar een fietsenwinkel uit te leggen? Dat is lastig, als je geen Pools spreekt en die 
Pool geen Nederlands verstaat. Als je elkaars taal niet spreekt, kun je maar moeilijk communiceren. 
Gelukkig weten we dan nog onze ledematen te gebruiken om met handen en voeten een soort van 
Lingua Franca te spreken en elkaar dingen duidelijk te maken. Als onze verbale talen niet meer 
volstaan stappen we vaak moeiteloos over op deze vorm van lichaamstaal.  
  
Het lijkt dus zo eenvoudig, als mens schakelen we vrij makkelijk over van verbale communicatie naar 
non verbale lichaamstaal. In de praktijk van alle dag valt het dan toch weer tegen en zien we hoe 
moeilijk het is om iedereen goed en tijdig geïnformeerd te krijgen in onze club.  
  
Ik vraag me wel eens af hoe ging dat dan jaren geleden, zonder website, email nieuwsbrieven, 
facebook, WhatsApp- groepen en wat al niet meer. Er gaan in de wandelgangen prachtige heroïsche 
verhalen over ons clubblad Spurt die met stencilmachines werd gemaakt en werd verspreid door onze 
leden. Toch een stuk lastiger en omslachtiger dan met 1 druk op de knop 450 email nieuwsbrieven 
vanuit ons mailprogramma Mailchimp sturen. 
  
Ondanks al deze moderne communicatiemiddelen is er toch nog wel veel te verbeteren in de manier 
hoe we deze middelen inzetten en gebruiken binnen onze vereniging. Ik ben dan ook erg blij dat we 
sinds een paar maanden een zelfstandige groep binnen onze vereniging hebben die zich bezig houdt 
met communicatie en hoe je dit het beste kan doen.  
  
Deze groep is de afgelopen maanden voortvarend van start gegaan en hebben al de nodige goede 
ideeën gepresenteerd. Ik denk dat we de al snel resultaten zullen gaan zien van hetgeen zij bedacht 
hebben.  
  
Ik wil ze dan ook veel succes wensen om hun plannen tot verdere uitvoer te brengen en ben erg 
benieuwd naar het resultaat. 
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Hete Zomer Rinus Groen 

 

Deze Spurt is het zomernummer. De zomer 
van 2019 was niet bepaald een zomer waar 
veel te klagen viel over regen, veel mensen 
bleven dan ook gewoon in Nederland tijdens 
de vakantie. 

 

Zelf ben ik Naar Grand Canaria geweest en 
heb daar lekker kunnen trainen. Niet dat de 
temperaturen veel lager waren, maar de 
luchtvochtigheid was veel lager. 

 

Sinds ik longembolie heb gehad heb ik ook 
zogenaamde boezem fibrillaties die met 
name optreden wanneer ik overbelast. Nu 
merk ik dat bij een hoge luchtvochtigheid het 
niet erg moeilijk is om het lichaam over te 
belasten. Ik weet dat maar denk steeds het 
zal wel meevallen. Nee dus. 

 

Voor de Runners World Loop was ik al enkele 
malen uitgestapt bij een wedstrijd omdat ik 
merkte dat het niet echt gezond was waar ik 
mee bezig was. Dus liep ik bij de RW Loop 
met angst dat het weer fout zou gaan, dit viel 
gelukkig mee want de omstandigheden waren 
best goed. 

 

Hoe nu verder? De verwachtingen zijn dat de 
komende jaren zomers zoals deze geen 
uitzondering zullen zijn.  

 

Ik heb me zelf voor genomen om bij een bepaalde combinatie van luchtvochtigheid en temperatuur 
geen wedstrijden te lopen en de training of op een laag pitje te doen of op ene moment dat het 
allemaal nog te doen is. Gelijk realiseer ik me dat ik dat al jaren van plan ben. 

 

Wat me dan weer goed doet is dat ik van gezondere atleten hoor dat ook zij het niet te doen 
vonden en vaak zelfs helemaal niet gingen lopen, maar fietsen. 

 

De knop moet om, dat is duidelijk. 

 

Ook voor de Spurt maken moet de knop om. Ik had een USB-stick waar ik steeds een klein stukje 
Spurt aan toevoegde om dan vaak vlak voor de deadline klaar te zijn. Heel kwetsbaar, want nu ik 
die stick verloren heb moest ik in een paar dagen alles opnieuw gaan doen. 

 

Links en rechts had ik nog wel wat mailtjes of documenten op een andere plek opgeslagen, maar 
een back up ho maar. Dit voorwoord is dus compleet afwijkend van wat ik al gemaakt had en ik 
hoop ooit de stick nog weer te vinden en vol verbazing te lezen wat ik destijds geschreven had. 

 

Veel leesplezier. 
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Zand in je zak  Martin Helmink 

Zondag 2 september, het is net geweest. De Wisenttrail heeft weer een geslaagde editie achter de rug. Voor de 

2
e
 keer mocht ik als speaker aantreden om de vermoeide mannen en vrouwen met stof tot achter de oren en 

waar niet al meer binnen te zien komen. 

Ploeterend door het zand over de wat opgefleurde heide bij Kootwijk en puffend over de vele klimmetjes in het 

parcours. 

Wat bemoedigende woorden voor iedere deelnemer op het eind dat was mijn taak. 

De meesten zijn gekleed in een fleurig tenue en dragen een waterzak met zich mee op de rug. 

Sommigen kunnen nog sprinten, anderen moeten bijna aangeduwd worden om de finishlijn te passeren. 

Met verbazing nam ik waar dat een Engelstalige deelnemer de 18 KM op krukken en een gipsen been had 

opgelegd. 

Van te voren had de organisatie al haar bedenkingen, maar toch mogen starten op eigen risico. 

Na iets meer als 4,5 uur stond deze man weer aan de finish. Het was zwaar maar toch gelukt. 

Een warme douche en dan naar huis zou je denken, maar nee tussen de opruimende vrijwilligers staat deze man 

aan het einde van de dag nog steeds te keuvelen met iedereen. 

Ieder jaar nieuwe dingen, suggesties zijn welkom bij de organisatie. 

Volgend jaar een rollatorrace ? 

Innovatie in het hardlopen daar staat toch ieder voor open. 
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Randerodecross  
Zondag 4 november 2018 
In de maand november is het elk jaar weer afwachten hoe het met het weer is gesteld. Hoe dan ook 
staan er elk jaar weer vele regionale lopers aan de start voor de modderigste loop van Apeldoorn. 
Wees niet bang, want de zon schijnt ook vaak genoeg! De parcoursbouwers lopen standaard in 
de week ervoor meerdere malen over het parcours om op zondag niet voor onverwachte verrassingen 
te staan. Het grote blad wordt van de paden weggeharkt en de onzichtbare boomwortels worden met 
wat lint en witsel weer zichtbaar gemaakt voor alle zondagslopers. Veel strijd en snelle tijden voorin. 
Achterin vooral blije gezichten en trotse familieleden. In plaats van de vertrouwde AV Veluwe agenda 
krijg je nu een kopje eigengemaakte snert aangeboden!  

 

Starttijden 
11.00 3,2km (1 ronde) 11.00 6,4km (2 rondes) 11.00 9,6km (3 rondes)11.00 16km (5 rondes) 

Kosten 
3,2km € 5 6,4km € 7,50 9,6km € 8,50 16km € 9,50 
Na-inschrijving 3,2km €5 6,4km, 9,6km en 16,1km €10 

Inschrijven 
Om voor in te schrijven klik hier of kijk onderaan deze pagina. Voorinschrijven mogelijk tm 1 november 
2018. Op de wedstrijddag zelf is er mogelijkheid tot na-inschrijving. Gepast betalen! 

Locatie 
De start en finish is bij Zr. Meijboomlaan onder het viaduct te Apeldoorn. Zie routebeschrijving 
onderaan deze pagina. Geen douche en kleedgelegenheid aanwezig. EHBO wel aanwezig.  
Meer informatie?  
Wil je mailen met de organisatie?  
wedstrijdsecretariaatavveluwe@outlook.com  

Routebeschrijving 
Rijdende op de A1 neemt u de afslag Apeldoorn-Zuid, Beekbergen. Je gaat linksaf richting 
Beekbergen. Bij de verkeerslichten ga je linksaf (Laan van Malkenschoten). Rechtdoor bij het eerste 
kruispunt met verkeerslichten en bij het volgende kruispunt met verkeerslichten ga je wederom 
rechtdoor. Daarna ga je bij de stoplichten linksaf. Vervolgens weer de eerste weg links (voor het 
ziekenhuis ZR Meijboomlaan in). Alsmaar door blijven rijden totdat je bij het viaduct bent. 

https://inschrijven.nl/formulier?id=2018110419445&ag=j&tl=nl
mailto:wedstrijdsecretariaatavveluwe@outlook.com
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Als vrijwilliger van het jaar 2017 is Arno Manschot gekozen met duidelijk het meeste aantal stemmen 
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Er waren ook AV Veluwe diehards te bewonderem. 

Dennis van Lohuizen kreeg de speld 25 jaar lid AV Veluwe en Rinus Groen kreeg de speld 40 jaar 
lid. 

Tevens komen in aanmerking voor de speld 25 jaar lid : Herman Mol, Marjan Vermeer, René de 
Jonge, Ron Yanse, Mark Groote  Bromhaar en Tonnie Stouten. 

 

Deze waren helaas afwezig en zullen op een later tijdstip de speld ontvangen. 
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Met trots wil ik jullie graag voorstellen aan Feline Mila Nijkamp. Laura Nijkamp-Verspuij heeft het 

meeste werk gedaan overigens ;) Respect voor de geleverde "oer-krachten", super gedaan! Alles is 

gelukkig top en vrij snel gegaan en mama en dochter maken het goed. 

https://www.facebook.com/laura.verspuij?fref=mentions
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De verdwenen Loop   Rinus Groen 
 
Soms zijn er lopen die verdwijnen zonder aantoonbare reden. De 10em van AV’34 is zo’n loop. Altijd 
een sterke en grote bezetting. En altijd hitte. 
 
Twee grappige momenten schieten mij zo te binnen. 
 
De eerste betrof Henk Liefers, die een top drie klassering beloond zag met een enveloppe met inhoud. 
Wim Zeegers waarschuwde hem al niet te blij te zijn. De inhoud was slechts 5 gulden, een lager 
bedrag dan het inschrijfgeld. Henk boos, de organisatie gaf aan jullie lopers zeuren dat je altijd bekers 
krijgt en liever geld wilt en nu is het weer niet goed. 

De tweede keer betrof iets waarbij ik zelf een hoofdrol speelde. In die jaren was ik nooit te beroerd om 
direct de kop te nemen en de eerste paar honderd meter het hele veld uit elkaar te trekken. Tot 
afgrijzen van Maurice Winterman, die het parcours nauwkeurig had nagemeten, deed ik dat nu ook. 
Alleen trok ik het hele veld daarmee van de baan af waar eerst nog een ronde had moeten worden 
gelopen. Er werden dientengevolge ook supertijden op alle tussenafstanden gelopen.  
 
De organisatie anticipeerde snel door op het eind een ronde extra te laten lopen. Lex Frentz was de 
laatste kilometer (dat bordje stond nu dus ook 400m te vroeg) met mij in een gevecht gewikkeld om de 
ereplaatsen en zette zijn eindsprint dus veel te vroeg in. Gelukkig bleek na afloop de prijs voor de 
eerste 3 hetzelfde te zijn.  
 
Een poging jaren later om het evenement in ere te herstellen door er een trail van te maken met elke 
bult en slecht begaanbaar pad in het Orderbos in het parcours op te nemen werd hem niet. 
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Midzomer Marathon 2018 

Na het debuut in 2016 was er in 2018 goed te zien dat er steeds minder kinderziektes zijn en er ook 

een behoorlijk animo is voor deze loop die grotendeels over het oude parcours van de Midwinter 

marathon gaat, alleen nu met wat hogere temperaturen. 
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Wat wel opviel is dat wanneer je in plaats van pijlen mensen ergens neer zegt die hard roepen die 

afstand rechtdoor en zus afstand rechtsaf er hele groepen mensen zijn die met oortjes in lopen en 

niets horen en dus stoïcijns gewoon verkeerd lopen. 

Oud tweevoudig winnares van de Midwinter Marathon Joke Menkveld liep ook mee 
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Avondje baan in Zutphen 

Oud Veluwe-lid Guus Beking is verhuisd naar Hanzesport en probeert daar wat nieuw leven in deze 

beetje dorre club te brengen. Door het aanschaffen van een tijdsregistratiesysteem kon er tijdens de 

5000m op de Zutphense kunststofbaan na afloop prachtig worden geanalyseerd waar verbetering zat. 

Naast de eindtijd wordt namelijk ook elke rondetijd uitgespuugd.  

Corien vd Bijl verraste vriend en vijand door haar record van 22.02 begin dit jaar in Zwolle op de baan 

te verbeteren naar 19.46. Gelouterde atleten zoals Cees Weeda en Jan Hollak hadden het nakijken. 

De enorme delegatie uit Apeldoorn (18 atleten) was zeer te spreken over dit probeersel (er worden al 

jaren vrijwel geen evenementen op deze prachtige baan gehouden) en het is zeker voor herhaling 

vatbaar. 

Het is ook erg jammer dat AV Veluwe in Apeldoorn alleen baanlopen voor volwassenen organiseert.   
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BBQ AV Veluwe en jubilarissen 

AV Veluwe gaat in eerste instantie de aandacht geven aan verbeteren van de interne communicatie. 

Dat dit nog niet helemaal op orde was bleek aan de toch enigszins teleurstellende opkomst bij de 

barbecue. Desalniettemin een gezellig samenzijn. 
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Verrek moet dat zo   Rinus Groen 

Opeens kreeg ik meer last dan normaal van mijn achillespees. Normaal was het een beetje sinds vorig 

jaar augustus toen mijn fysiotherapeut besloot dat ik loopsprongetjes moest gaan doen om meer rek in 

mijn achillespees te krijgen. Dat bleek catastrofaal want ik kon daarna zelf niet meer normaal 

wandelen. IJs en heel langzaam de belasting weer opvoeren loste het probleem toen op, maar echt 

weg is het nooit geweest.  

 

Een angstbeeld van mij hierbij is de wetenschap dat bij een aantal Veluwe leden Hielspoor of zelf een 

complete ruptuur heeft plaats gevonden. 

Ni kwam de pijn weer terug dus en massage 

en ijs was niet meer afdoende. Ook het 

bekende er uit lopen bleek niet succesvol. 

Van Nick Pisters van Houwer en Ruijs mocht 

ik vervolgens een week niet lopen en ging hij 

het probleem met dry needling te lijf. Daar 

wordt je dus niet erg vrolijk van; het is erg 

pijnlijk maar het hielp gelukkig wel. 

Dan is de klacht minder en wordt het ook 

zaak om te oorzaak van de klacht aan te 

pakken. Dat was ik dus zelf. Ik heb een broertje dood aan gymnastiek en door heel veel monotone 

belasting gecombineerd met in dit geval een keer flink door mul zand te lopen krijg je dit probleem.  

Sindsdien zien mensen mij dus deze oefening doen. Ook op de trap bij het werk. Er is nu al vaker 

iemand naar me toe gekomen met de vraag meneer gaat het wel. 
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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 (24-8) heeft AV Veluwe de volgende aantal leden. 

Soort Lid Man Vrouw Totaal  

Bondslid 260 190 450  

Afgemeld 5 9 14 Blijven in principe nog tot het eind van het jaar lid. 

Verenigingslid 7 11 18  

Relatielid 10 5 15  

 277 206 483 Groei van 2% 

 
Waar wonen ons leden nu allemaal? 
Plaats Aantal % 

APELDOORN 398 82,40% 
BATHMEN 1 0,21% 
BEEKBERGEN 11 2,28% 
BEEMTE BROEKLAND 3 0,62% 
DEVENTER 1 0,21% 
DIEREN 1 0,21% 
EERBEEK 4 0,83% 
ELBURG 1 0,21% 
EPE 1 0,21% 
EPSE 1 0,21% 
KOUDEKERKE 1 0,21% 
LEUSDEN 1 0,21% 
LIEREN 4 0,83% 
LOENEN GLD 2 0,41% 
RAALTE 2 0,41% 
SOESTERBERG 1 0,21% 
TEUGE 2 0,41% 
TWELLO 3 0,62% 
UGCHELEN 31 6,42% 
UTRECHT 1 0,21% 
VAASSEN 7 1,45% 
WENUM WIESEL 4 0,83% 
WIJCHEN 1 0,21% 
ZWOLLE 1 0,21% 

Eindtotaal 483 100,0% 
 
  

mailto:Leden@avveluwe.nl
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Graag zou ik in contact willen komen met de volgende leden (i.v.m. controleren contact- en 
persoonsgegevens): 
 
P. (Paul) van Alphen 
M. (Monique) van den Bos 
J. (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

 
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 mei 2018 / jul 2018) 
 
Aanmeldingen: 
Christiaan van Putten 
Maikel Brouwer 
Niek Greven 
Dympha Faasen 
Jacco Logtenberg 
Marga Noijens 
Hanneke Noomen 
Richard Denissen 
Desiree Beekman-Maas 
Ellen Greveling 
Olga Staal 

Afmeldingen: 

Maroesja te Hennepe 
Stenn Westrik 
Petra Koster 
Bert de Bruijn 
Erwin Berghuis 

  

Alle nieuwe leden wensen we veel plezier met 

hardlopen bij AV Veluwe. Alle leden die ons verlaten 

hebben hopen we toch weer snel terug te zien. 

mailto:leden@avveluwe.nl
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Verjaardagen: 
(Periode sep 2018 / nov 2018) 
 
   

  
 

Oktober: 

Henk Liefers 1 
Annegriet Bosch 4 
Martin Helmink 5 
Adri Derickx 5 
Claudia de Wied 6 
Marco de Boer 6 
Maurice Winterman 6 
Joke van Leeningen 6 
Peter Mooren 6 
Didy Heij 7 
Erik-Jan Muts 7 
José Tempelmans Plat-Jansen 7 
Sandra van 't Goor 7 
Marleen Otten 7 
Piet Arends 8 
Inge Meijerink 8 
Hannie Kroon 9 
Conny Jonkers 9 
Cor van der Brink 11 
Carina Evertse 11 
Nils van Elzelingen 11 
Mark Westerhof 12 
Gett Smit 13 
Maurice van de Sprenge 13 
Frits Reupkes 15 
Eelco Mensinga 15 
Maria Bijsterbosch 15 
Ciska Lamberts 16 
Johan van den Brink 18 
Wim de Haan 19 
Rico van Leeuwen 20 
Mijntje Crone 21 
Loes van der Meer 22 
Lex Arends 22 
Jan Veltman 24 
Sibo van der Laan 24 
Jaap Wind 25 
Marjolijn Mulderij 26 
Mark Groote bromhaar 27 
Ramon Lentink 27 
Henk Nijman 27 
Olga Staal 27 
Daniella Altink 27 
Henri Rutgers 28 
Ed Maternum 28 
Ron Yanse 29 
Rene van Vliet 29 
Dennis Verzijl 29 
Janet van Ginkel 29 
Jan Koppers 31 
Arjan Kiers 31 

November: 

Jeroen Verheul 1 
Margriet Zweverink 1 
Michel Maters 1 
Esther Vinkenvleugel 2 
Wouter de Meer 4 
Francis Berghuis ten Have 5 
Lex van den Brink 6 
Ingrid Jansen 6 
Harry Kers 8 
Jos Homringhausen 9 
Seran Nijkamp 10 
Marijke Poel - de Wit 10 
Eric Baten 11 
Vincent van Ginkel 11 
Gaby Faulhaber 11 
Simon Beemsterboer 11 
Bert Willems 14 
Ingrid Leemkuil-van Zijverden 15 
Judie Musch 18 
Shayne Rookhuyzen 19 
Monnica Stijner 20 
Maaike Zilkic 22 
Annemarie Hessels 23 
Patty Bouwens 23 
Jan-Willem Drieënhuizen 24 
Simone Felder 24 
Jan Grashuis 26 
Peter van Neijhof 28 
Gradus Buitenhuis 28 
Willem van Zeist 28 
Frank Oudt 30 
Oscar Dros 30 
Henk Kerkdijk 30 

September: 

Nick Palapessy 1 
Erik Hendriks 3 
Karla Griede 5 
Geralda van den Brink 6 
Marga Noijens 6 
Theo Makkink 7 
Frank Vervoort 7 
Jolanda Peters 7 
Evalyne van Lokhorst 9 
Sandria Belt 10 
Hanneke Noomen 10 
Micheline Tasseron 11 
Marcel Derksen 11 
Linda Vloedbeld 11 
Nathalie Bourgonje 12 
Martijn Paalman 12 
Rita van Beem 12 
Chris Heeregrave 13 
Diana Smies 14 
Marielle Fluit 14 
Gert van den Brink 14 
Dennis Weerts 14 
Anna Makaloy 15 
Gjalt Panjer 16 
Rein van der Hoek 17 
Ans van den Broek-Willems 17 
Iris de Jong 17 
Jeroen van Beek 17 
Karin van Driel 17 
José Baltus 17 
Hans van Geel 18 
Gertjan Lahuis 19 
Ronnie Hinrichs 19 
Lizzy Castermans 19 
Froukje Last 20 
Dennis 't Hoen 20 
Ellen Greveling 22 
Gerhard Brummelkamp 23 
Benno van der Bles 24 
Angela van der Mast - Onvlee 24 
Minke Wagenmans 24 
Jeroen Willemsen 25 
Tonnie Stouten 27 
Irma Kleverwal 27 
Jaya Sicco Smit 28 
Miranda van Loon 28 
Ingrid Roodink-Smies 29 
Herman Mol 30 
Hans van Driel 30 
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Meer is soms minder  Rinus Groen 

Beginjaren 80 was ik anders gaan trainen. Geen lange duurlopen meer, maar alleen maar interval. 
Zo’n training was 75% joggen en de versnellingen gingen in een tempo dat ik veel langer kon 
volhouden (400m in 5000m wedstrijdtempo). Het resultaat was dat ik na elke training best wel fris zat, 
zo fris zelfs dat ik besloot 2 maal per dag te gaan trainen op dinsdag en donderdag (6x1000m in de 
avond). De kilometers per week vlogen omhoog naar 180. Helaas ging ik ondanks al die training niet 
sneller lopen in de wedstrijden. Wel kon ik vaker goed presteren, de tijden stabiliseerden zich. 

Mijn trainer destijds (Herman Verheul) legde me uit dat ik mijn energie of in de wedstrijd of in de 
training kon steken, maar het niet twee keer tegelijk kon besteden. In inderdaad toen ik de dinsdag en 
donderdag weer 1 maal per dag ging trainen gingen de tijden ook weer vooruit. 

Hierbij moest ik denken toen ik zag dat Apeldoorns topatleet Gert-Jan Wassink extreme hoeveelheden 
kilometers ging trainen (225 in de week), maar in Tilburg bij de Tilburg ten miles erg gedesillusioneerd 
was dat het voor geen meter ging tijdens de wedstrijd en hij zelfs stukjes moest wandelen.  

Ik deed destijds alles zonder echte medische begeleiding. GJ heeft een topteam van Houwer en Ruijs 
om zich heen. Omdat je lichaam dan goed gemonitord wordt denk ik dat het wellicht een mentale 
kwestie is.  

Al dat afbeulen dag in dag uit vraagt om heel veel wilskracht en ook die zal er niet onbeperkt zijn. 
Twijfel is je ergste vijand en die lees ik nu terug in GJ zijn reactie; ik ga me over mijn toekomst 
beraden. 

In mijn ogen is er geen enkele reden 
voor twijfel. GJ heeft geweldige 
prestaties neer gezet in het verleden, 
dat zit dus goed. Bovendien blijkt nu 
dat hij enorme belastingen aan kan 
zonder geblesseerd te zijn. Wie kan 
dat zeggen? 

Alles moet dus gewoon even op zijn 
plek vallen. Dat is makkelijk lullen van 
mij want dit is juist vaak moeilijk te 
sturen. In de marathon van 
Amsterdam moet dat gaan gebeuren. 

Ik duim voor hem en hoop dat hij zich 
door een kleine tegenslag niet uit het 
veld laat slaan.  
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Dit jaar een minder tropische editie en op beide afstanden een topveld. De geurballen die je kom 

kiezen als herinneringen vonden gretig aftrek. 
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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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Henk Rave overleden 

Helaas hebben we moeten vernemen dat Henk 

Rave is overleden na een derde leven. 

Een derde leven? Ja, in zijn eerste leven leefde 

Henk er flink op los. Roken, drinken en weinig 

bewegen deden Henk op hogere leeftijd tot inkeer 

komen en fanatiek te gaan hardlopen.  

Het tweede leven, het hardloopleven, was niet zo 

maar een beetje lopen. Henk reisde de hele wereld 

af naar de marathons. Ook extreem zware 

bergmarathons werden aangedaan. 

In zijn middagpauze bij de belastingdienst ging 

Henk Rave steevast een flink eind fietsen in het 

Orderbos. 

Toen kwam plots zijn tweede leven tot een eind. Bij 

de gebruikelijke rek en strek oefeningen na het 

warmlopen dacht men dat Henk een grapje maakte 

toen hij zich strak voorover liet vallen toen de 

opdracht was zo ver mogelijk naar voren te buigen 

en de tenen aan te raken. 

Al snel veranderde het lachen in ontzetting. Henk zijn hart was gestopt met werken en dankzij twee 

medeatleten die ervaring hadden met re-animatie kon Henk aan een derde leven beginnen.  

Dat derde leven zette hem wel even met beide benen op de grond dat al dat gesport niet een 

vanzelfsprekendheid was. Na en hele lange periode van vallen en opstaan kon Henk toch weer een 

kilometer of 8 lopen. Toen kwam het slechte nieuws dat hij ook de vreselijke ziekte K in zijn lichaam 

had. 
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Desondanks kon je Henk als verslaggever van RTV Apeldoorn bij de diverse sportevenementen 

aantreffen. Zijn positieve levenshouding en vaal montere indruk doen je niet beseffen dat er een 

eindigheid is aan het leven. 

Als je dan het bericht bereikt dat het een kwestie van dagen is sta je toch vreemd te kijken. Henk? Die 

heb ik toch onlangs nog gezien en toen leek er niets aan de hand.  

Dat Henk lid was van AV 34 doet volgens mij niet terzake, want bij zijn verslagging voor RTV liet hij 

nooit iets van partijdigheid merken en had hij ook voor iedereen als atleet. 

We gaan Henk zeker missen.  
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3 oktober: Coopertest en Baanloop 5km  
 
Op woensdag 3 oktober 2018 organiseert Av Veluwe de Coopertest en een baanloop van 5000 meter. 
Om 19.00 uur is de Coopertest en om 19.30 uur de Baanloop. 

 
Inschrijven coopertest tot 18.45. Inschrijven baanloop tot 19.15. 
 
Bij de baanloop starten we met de minder snelle  lopers en daarna de snelle lopers, het is de derde 
wedstrijd voor de Clubkampioenschappen. Ook kan je alleen met de baanloop meedoen om als 
winnaar uit de bus te komen als baankampioen.Na afloop wordt de overall Clubkampioen bekent 
gemaakt in de kantine van CSV. 
 
Ook de kampioenen: Cross M &V Weg M&V Baan M&V
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5 keer de aarde rond    Rinus Groen 
 
Het leuke van alles bijhouden in spreadsheets is dat je heel snel zaken kunt uitzoeken en relateren. 
Vanaf begin 1976 ben ik begonnen alles (toen nog heel weinig) bij te houden in een trimboekje qua 
wedstrijden en in een schriftje qua trainingen. In 1974 en 1975 liep ik ook al een paar keer in de week 
maar boeide me dat niet zo veel want het was verplicht (militaire dienst) en ik vond er niet veel aan dat 
hardlopen. 
 
In het trimloopboekje moest je opschrijven waar je wanneer had gelopen in welke tijd en ter 
bevestiging een stempeltje halen. Bij 100/150 of 200 kreeg je een standaardje met een 
koperen/zilveren of gouden lopertje. Iedereen gaat voor goud dus ik ook. Maar 200 kilometer aan 
loopjes dat had je niet zo maar als je 6 km liep bij de krentenmikloop.  In Apeldoorn was iets dat de 
Midwinter Marathon heette en daar kon je 42km lopen. Dat tikt aan dacht ik, maar dan moet ik wel wat 
meer gaan lopen dan die 2 keer 3km doordeweeks die ik braaf elke week deed. Dus langzaam 
opvoeren en om dat te kunnen zien wel bijhouden hoeveel en hoe vaak er getraind werd. Zo begon 
het dus. 

 
Niet veel later kwam ik in contact met Jan Vos een sportfysioloog die Jos Hermens trainde. Hij wilde 
marathonlopers periodiek een inspanningstest laten doen en daar gerelateerd aan hun training 
conclusies trekken over hun VO2 max. Van hem moest je per week een vrij gedetailleerd 
standaardformulier  in vullen over wat je wanneer trainde, welke wedstrijden je liep, je gewicht, 
bijzonderheden etc. Dat eenmaal gewend ben ik dat altijd blijven doen, later in Lotus123 en nu in 
Excel. 
 
Dinsdagavond 19 juni 2018 passeerde ik dus de 200.375 kilometer grens. 5 maal de aarde rond. 
Eratosthenes berekende een jaar of 200 voor Christus de omtrek van de aarde en zat er slechts 15% 
naast. Met de huidige satellieten etc. heeft men de omtrek op 40.075 gesteld. Toen ik een aantal jaren 
geleden richting de 190.000 km ging zei iemand dat is denk ik wel 6 keer rond de aarde en ben ik me 
er een beetje in gaan verdiepen en kwam de 200.375 als doel naar voren. 
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Bijzonder? Natuurlijk, je wilt niet weten hoe vaak ik in mijn leven heb gehoord zo als jij bezig bent hou 
je het niet lang vol. 4 marathons in 4 weken (2.56/2.48/2.40/2.46) dat kon toch niet gezond zijn. Het 
grappige is dat juist de beesten, want zo mag ik mezelf ook noemen, blijkbaar het lang volhouden. 
Tjibbe de Vries, Willem de Weerdt en Gerrit Voortman zijn ongeveer gelijk met mij begonnen en staan 
ook niet bekend als mensen die echt zuinig met hun krachten omspringen, maar desondanks nog 
steeds aan de start verschijnen. 
 
Wat wel bijzonder is dat ik een paar trainingen flink de mist ben ingegaan. 
Ooit ging met Ep Winterman een lange training doen met 8 maal 4 minuten snel 6 minuten jog. Na 6 
versnellingen gaf ik aan totaal niet te weten waar we waren. Geen nood zei Ep, het is heel simpel dat 
grote licht daar in de verte is Apeldoorn daar lopen we gewoon heen. Bleek dus Epe te zijn. Na 3.5 
uur lopen eindelijk thuis. 
Aat Steylen zijn geheim was dat hij elke zaterdag van Zutphen via Apeldoorn en Deventer terug naar 
Zutphen liep. Ook maar eens doen. Bleek 50km en ook toen 3,5 uur onderweg. Bij navraag hoe lang 
hij er over deed was het antwoord; 1u45 tot 2 uur. Wat hij Apeldoorn noemde was de brug over 1 km 
richting Apeldoorn. Het was dus Zutphen-Deventer-Zutphen.   
 
Uniek? Nee. Ik sprak een paar dagen eerder Marti ten Kate in Wageningen. Toen ik begon met lopen 
liep hij al 3000m steeple op een NK. Mijn topweek van 180 is voor hem business as usual. Ik schat 
hem op 7 keer de aarde rond alleen heeft hij het niet bijgehouden dus blijft het bij een gevoel. Joop 
Keizer, Carl Sas, Rudy Mol, Aad Steylen, Louis Vink, Frans Woerden etc. etc. zijn ook allemaal 
mannen waar ik wel zeker van weet dat ze 5 of meer rondjes aardbol gelopen hebben. 

 
Spijt? Ik heb er wel spijt van dat ik in de tijd dat ik op 2u30 op de marathon joeg niet heel veel 
marathons onder de 3 uur heb gelopen om als eerste Nederlander 100 maal binnen de 3 uur te lopen.  
 
Volgende doel. Moeilijk. 250 marathons, 2500 wedstrijden, 6 keer de aarde rond? Allemaal dingen die 
alleen lukken als er een wonder gebeurt en ik mezelf ontstijg. Een gebroken heup, longembolie en 
hartritmestoornissen zijn wel zaken die je met je neus op de feiten drukken. Dus laat ik maar geen 
doelen stellen en net als de 5 keer rond de aarde gewoon blij zijn dat het gebeurt zonder dat het een 

doel was. 
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Bij de Wisenttrail zo fris als een Hoentje binnenkomen dat wil toch iedereen. 

 

Je kunt er natuurlijk ook een familie-uitje van maken
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Het belangrijkste is dat je het leuk hebt gevonden 

 

Of gewoon een gezellig stukje hobbelen met zijn tweeën om dan later de ervaring als 

trainer te kunnen delen met je pupillen. 
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