Van de voorzitter

Erik Wiersma

Tijd
Het besef van tijd is iets wat ons van de dieren onderscheid. Het
biedt ons niet alleen een structuur in het dagelijkse leven maar ook
een doel. Denk maar aan het lopen van je persoonlijke record.
Je beseft soms hoe weinig tijd je hebt als je door een gedreven
eindredacteur heel tijdig wordt gevraagd om je voorwoord in te
leveren. Dat leek nog heel erg ver weg en er was in mijn hoofd
genoeg tijd om dit voorwoord te schrijven. In de praktijk van elke
dag viel dat enorm tegen.
Natuurlijk is het zo dat tijd en prioriteit hand in hand gaan en ik heb
blijkbaar de prioriteit aan iets anders gegeven.
Ik besef de afgelopen maanden dat, voornamelijk door mijn
nieuwe werkkring, tijd op dit moment een schaars goed is en dat het niet alleen in prioriteit ligt. Dit
betekent dat ik de afgelopen maanden in mijn ogen veel te weinig tijd heb kunnen besteden aan jullie
allemaal. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dit het komende half jaar zeker niet zie
veranderen. Onze prachtige club verdient een voorzitter die voldoende tijd kan besteden aan de
zaken die nodig zijn, dat gaat mij de komende periode niet lukken. Dat betekent dat ik mijn
voorzitterschap ga neerleggen tijdens de komende Algemene Leden Vergadering.
Ik kan terugkijken op een mooie periode en de club staat er goed voor, vol met goede plannen.
Commissies zoals de TCG en de wedstrijdcommissie die druk bezig met het nieuwe trainingsschema
en nieuwe wedstrijden die op stapel staan. Maar ook nieuwe commissies zoals de communicatie
commissie die op dit moment erg druk bezig is met de nieuwe website. Tot slot wil ik nog de
activiteitencommissie noemen, die druk bezig is om voor volgend jaar weer allerlei nieuwe leuke
activiteiten voor ons allemaal te bedenken. We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter, mocht je
interesse hebben stuur een mail of schiet mij aan.
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Automatische piloot

Rinus Groen

In de vorige Spurt vertelde ik dat ik de stick met de complete Zomer Spurt verloren had. Hij is
terecht, dus ik hoef de autoriteit persoonsgegevens niet te informeren. Omdat ik een heleboel
dingen steeds weer doe gaat dit op de automatische piloot en dat is niet goed. Voor de scherpte is
het beter dat er af en toe wat fout gaat zodat je weer kunt verbeteren.
Een Randeroodecross is ook zoiets dat we al jaren doen en je denkt dat gaat altijd goed, zeker als
je een waterdicht systeem hebt dat de tijd en startnummers worden genoteerd door verschillende
personen en je dat alleen maar naast elkaar hoeft te plakken. Als er uiteindelijk een verschil van 7
tussen de aantallen in de twee lijsten is heb je een probleem. Heel vervelend, maar het draagt wel
bij aan optimalisatie.
Bij de najaarsloop in Epe werden de mensen letterlijk het bos in gestuurd door een probleem met
de wegbewijzering. Dat had dus voorkomen kunnen worden wanneer de voorfietser het parcours
als zijn broekzak zou kennen en kan anticiperen tijdens de race.

Nu zijn wij lopers natuurlijk erg volgzaam. Wanneer de koploper verkeerd gaat, rennen we er braaf
achter aan. Ik kan met herinneren dat ik een keer bij een loop over 5km al 16 minuten recht aan
recht uit liep en bij een driesprong aan kwam en toen de koplopers toch maar liet gaan en terug
liep. Achter mij was verdeeldheid, het gros begreep dat er iets niet goed was en keerde om maar
anderen zagen zich zelf veel plaatsen opschuiven vanwege al die lopers die het plots opgaven en
liepen extra gemotiveerd door. Tot de dag van vandaag weet ik niet of iedereen wel veilig terug is
gekomen of er maanden later in de buurt van Irkoetsk een verwarde loper is aangetroffen.
Veel leesplezier.
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Kerstkransloop 2018 op 22 december
De kerstkransloop is inmiddels een traditie geworden binnen AV Veluwe. Aan het einde van het jaar
nog een ‘ontspannen’ duurloop met je loopmaatjes vanaf het Leesten. Na die tijd staat
uiteraard de chocolademelk met slagroom met kerstkransjes en kerststol weer voor iedereen klaar!
Mocht je anderen mee willen nemen en kennis willen laten maken met de vereniging, dan zijn zij
natuurlijk van harte welkom.
Net als voorgaande jaren starten we weer bij het Leesten.
Je kunt je inschrijven voor 5 verschillende niveau groepen. Voor iedere loper is een geschikte groep.
De vaste trainers van de zaterdag zullen de groepen begeleiden.
Alles op een rij
Wanneer?
Zaterdag 22 december 9 uur (i.v.m. een groepsfoto graag uiterlijk 8.55 uur aanwezig)
De groepen zullen rond 10.30 uur weer terug zijn.
Waar?
Kiosk het Leesten
Hoenderloseweg 191, Ugchelen
Parkeren kan bij de kiosk
Kosten
€ 3,00 (incl. consumptie Kiosk en lekkernijen)
Kleedgelegenheden
Toilet is aanwezig. Douchen is niet mogelijk
Inschrijven
Graag aanmelden via deze link (uiterlijk 20 dec)

Beginnerscursus

Drie keer per jaar start bij AV Veluwe een beginnerscursus. De volgende cursus start 7 januari
2019.
Hardlopen is leuk en gezond, de ideale manier aan je conditie te werken. Wil je leren hardlopen? Of
kom je terug van een langdurige blessure? Dan is de beginnerscursus van AV Veluwe echt iets voor
jou. Onder professionele begeleiding leer je in 12 weken hardlopen. Samen lopen is leuker. Na afloop
van de cursus kun je 30 of meer aan 1 stuk hardlopen.
Voor 2019 staan de volgende cursussen gepland:
Avondcursus (start 7 januari 2019)
- De cursus bestaat uit twee gezamenlijke trainingen per week
- Trainingen: maandag- en vrijdagavond van 19.15-20.15 uur
- De trainingen worden gegeven door Berry en Claudia de Wied

Ochtendcursus (start nnb: april en september 2019)
- Je traint donderdagochtend gezamenlijk in een kleinere groep en krijgt huiswerk mee voor een
tijdstip dat jou uitkomt.
- Trainingen: donderdag 09.45-10.45
- De trainingen worden gegeven door Richard van den Haak
Avondcursus (start nnb: april en september 2019)
- De cursus bestaat uit twee gezamenlijke trainingen per week
- Trainingen: dinsdagavond van 19.00-20.00 uur en zaterdagochtend van 8.45-9.45 uur
Meer informatie en aanmelden:
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Het aantal deelnemers is maximaal 25.
Kosten: €40 via machtiging of contant bij eerste training. Naast 12 weken training ontvang je een
reflectiehesje en een startbewijs voor een AV Veluwe wedstrijd naar keuze.
Verzamelpunt: CSV Apeldoorn, Sportpark Orderbos 13, 7313 HN Apeldoorn
Nog vragen? Mail dan even de beginnerscoördinator Richard van den Haak
via beginners@avveluwe.nl
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Wanneer tape en wanneer een brace?

Seran Nijkamp

Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van tape of het gebruik van een brace om enkelletsel
te voorkomen. Met behulp van wetenschappelijke artikelen, heeft Mijnbrace een duidelijk overzicht
gemaakt waarin tapen en het dragen van een brace met elkaar worden vergeleken.
Eerst maar eens de overeenkomsten:
 De kans op herhaling van het enkelletsel is gelijk ongeacht de keuze (40 tot 50%)
 De ernst van het enkelletsel vermindert ongeacht de keuze

Dan het voordeel van sporttape
 Bij eenmalig gebruik goedkoper
 Meer maatwerk dan brace
En het voordeel van de brace:
 Het belemmert de normale beweging van de enkel niet of nauwelijks (de tape 25%)
 De afname van de steun na enkele uren is 4 tot 12% (bij tape 40-50%)
 Aanbrengen van een brace is eenvoudig, tape moet door een deskundig iemand gebeuren
 Het verwijderen na een activiteit is eenvoudig
 Bij langdurig gebruik veel goedkoper
 De kleefstof van de tape kan irritatie geven
 Brace geeft mogelijkheden om spanning te veranderen na aanleggen
Mijnbrace is een commercieel bedrijf en het is dus logisch dat er meer voordelen voor de brace uit het
onderzoek komen. Over het comfortabel zitten bij hardlopen wordt niet gesproken. Daarom maar eens
navraag doen bij Seran Nijkamp fysiotherapeut en hardloper op hoog nivo.
Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat er talloze manieren van tapen zijn en dat er zoals wel
bekend talloze soorten brace’s zijn. Het doel van tapen en het dragen van een brace is het remmen of
voorkomen van een bepaalde beweging. Het lijkt me nuttig om een en ander uit te leggen door als
voorbeeld een enkel verzwikking te nemen. Helaas is dit voor veel lopers onder ons geen onbekend
fenomeen.
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In de eerste fase na het ontstaan moment is het aan te raden bepaalde specifieke bewegingen te
mijden. Deze bewegingen zullen ook pijnlijk zijn als bescherming teken van het lichaam. In deze fase
kan tape een remmende en ondersteunende rol spelen. Mijn voorkeur gaat dan uit naar een stijve
tape die niet elastisch is zodat de enkel optimale steun en rust krijgt.
Wanneer we in de volgende fase van herstel komen, en de enkel moet weer wat bewegen om aan te
sterken, vervang ik graag de niet elastische tape voor elastische tape. Het voordeel is hierbij dat de
tape nog altijd remmend en daardoor ondersteunend kan werken maar er wel meer bewegingsvrijheid
is voor de enkel om weer voorzichtig te wennen aan zijn oorspronkelijke functie.
Komen we vervolgens nog een fase verder en is het licht weer op groen, om naast het denken aan
sport ook weer daadwerkelijk te sporten, dan blijft het aanbrengen van een ondersteuning middels
elastische tape aan te raden in de opbouw. Deze laatste fase is naar mijn mening tevens uitermate
geschikt om geen tape meer te gebruiken maar een functionele brace. De voordelen van een brace
zijn dan vooral dat het veel makkelijker toe te passen is en daardoor veel toegankelijker voor iedereen.
In deze laatste opbouw fase zie ik geen nadelen van een brace ten opzichte van tape. Althans,
wanneer je kiest voor de juiste
brace.
Er zijn talloze varianten van
braces te verkrijgen. Ook hierbij
heeft de ene brace een meer
remmende en of ondersteunende
werking dan de ander. Daarnaast
is de ene brace veel makkelijker
toe te passen door zijn
vormgeving dan de ander. Ik
denk hierbij aan dikte van het
materiaal dat gebruikt is. Een
dunne brace kan soms zelfs vele
malen meer stabiliteit afgeven
dan een dikkere variant. Op
uiterlijk valt dus niet zo heel veel
af te lezen en vergis je daar dus
niet in. Momenteel zijn er
bijvoorbeeld hele dunne enkel
braces leverbaar die niet voor
niets door fysiotherapeuten en
(sport)artsen worden
aangeraden.
De voor- en nadelen die hierboven zijn gevonden (door redacteur Rinus) kloppen mijns inziens dus
wel. In praktische zin kan ik dus samenvattend concluderen dat ik, evenals de meeste collega
fysiotherapeuten, het liefst gebruik maak van zowel tape als braces. Dit zeker wanneer we het hebben
over revalidatie van gewrichtsblessures.
Als er sprake is van blessures niet gerelateerd aan een gewricht, denk aan bijvoorbeeld een spier
scheurtje in de kuitspier, valt er niets te winnen met een brace maar kan tapen wel wat bevorderen in
het herstel. Het kan dus zeker wel verschillen over welke blessure en revalidatie we het hebben of
daarbij de voorkeur naar tape of een brace gaat.
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Warm

Rinus Groen

In 2013 klaagde ik bij een sportarts na afloop van een conditietest dat ik heel erg veel last van de
hoge luchtvochtigheid had bij warme omstandigheden. Hij vertelde dat de huid net als de longen
belangrijk is bij de ademhaling. In de Bond film Goldfinger stikt een vrouw vanwege een goudbad
dat haar hele huid afsluit. Op Google wordt dit als fabel betiteld, de hoeveelheid zuurstof die via de
huid wordt binnen gehaald is minder dan 1%. Nu, 2018, was het wel extreem warm en vaak vroeg ik
me af is trainen nu wel iets dat bijdraagt aan beter worden.
Transpiratie speelt een belangrijke rol voor de koeling van je lichaam. Wanneer de relatieve
luchtvochtigheid laag is bij een hoge temperatuur, kan je lichaam zich gemakkelijk koel houden. Je
lichaam scheidt kleine zweetdruppeltjes uit, welke gemakkelijk verdampen. Door dit verdampen
koelt je huid af omdat er warmte aan je lichaam onttrokken wordt voor dit verdampingsproces.
Wanneer de relatieve luchtvochtigheid echter hoog is bij een hoge temperatuur, neemt de lucht veel
minder waterdamp op waardoor het voor je lichaam moeilijker is warmte kwijt te raken door
transpiratie. Je lichaam kan de warmte niet goed kwijt, waardoor je een plakkerig gevoel krijgt
omdat het zweet op je huid blijft liggen. De zweetklieren produceren vocht dat op de huid verdampt.
Die verdamping onttrekt warmte aan de huid.
Deze reguleringsmechanismen verliezen met het klimmen der jaren aan effectiviteit. Bij ouderen
worden de bloedvaten wat stijver, die daardoor minder goed functioneren. De doorbloeding van de
huid wordt minder. Bij ouderen vermindert ook de hoeveelheid zweetklieren. Dit komt doordat
afgestorven cellen in mindere mate worden vervangen door nieuwe.
Bij de meeste mensen gaat ook de hartfunctie iets achteruit. 'Bij een mindere hartfunctie kan er
minder bloed naar de organen worden gepompt. En is er in het hele lichaam wat minder
doorbloeding - ook in de huid. Bloedvaten in de huid zullen wat dichtgeknepen worden om te
bloeddruk te handhaven. Ook dat beperkt het afstaan van warmte.'
Op welke leeftijd begint onze thermostaat te haperen? Dat is moeilijk te zeggen. Het is een
langzaam proces, dat zich bij vrijwel iedereen voltrekt. Ik kan geen leeftijdsgrens aangeven. Er zijn
mensen die al op hun 20ste problemen hebben met warmte en mensen bij wie dat pas gebeurt als
ze 80 zijn.

Bij onze Runners World Loop liep ik de hele weg te denken wat gaat mijn hart doen. Ik kwam in
23.30 levend binnen en heb weer een beter gevoel over het steeds opzoeken van mijn grens. Ik
luister naar mijn lichaam maar vraag wel wat begrip van datzelfde lichaam voor die rare geest die er
in huist.
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Podiumplaatsen

Rinus Groen

AV Veluwe doet het goed. Bij de Asselse Mijl 2 dames (Rachel en Corien) op het podium en bij de
Zandenplasloop in Nunspeet zelfs een volledig podium bij de M60 (jan, Cees en ik zei de gek). Dat
laatste was bijzonder want ik had een dag eerder Cees Weeda zo gek gekregen om mee te gaan en
ik in de jacht op Hans Marsman in de laatste meters de uiteindelijke nummer 4 passeerde.
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De verdwenen Loop

Rinus Groen

AV Veluwe organiseerde jaren lang in Wenum Wiesel de naar de sponsors Bultman de Bultmanloop
en de Apeldoornse Taxi Centrale, de hoofdsponsor (uiteraard via Eddy Gerritsen), vernoemde 413413
loop.
Een nummer van 6 cijfers dus van voor 1995 toen operatie Decibel plaatsvond en alle
telefoonnummer 10 cijferig werden.
De wedstrijd over 25 km was populair vanwege het hele vlakke parcours, maar minder vanwege de
rondjes en hele lange rechte stukken. Met enkele Oost Europese winnaar en winnaressen werden er
ook heel goede tijden gelopen.
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Baanloop AV Veluwe
Op een mooie woensdagavond kwamen overdreven veel mensen de baanloop meedoen. Deze
enorme deelname gaf logistiek de nodige uitdagingen.

Het mooie tijdwaarnemingssysteem van Guus Beking, die dit gratis ter beschikking stelt bij de
baanloop, is theoretisch perfect, maar er bleek op de finishlijn ook een soort bedrading in de baan zelf
te zitten op die plek die een verstoring van de registratie gaf.
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De tweede serie was dermate groot dat het erg onoverzichtelijk werd voor de rondetellers. Eddy
Burghout die de startnummers opriep riep een 8 tal nummers waarna wanhopig en nog een heleboel
nummers. Vraag is natuurlijk of het niet beter is om op basis van de chip te zien wie er nog 2 rondes
moet, dat nummer op te noemen en een ronde later de bel voor de laatste ronde te geven?

Ruim voor de start de inschrijving te stoppen en bij een bepaald maximum is denk ik ook een goede
optie.
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Dat er zo veel belangstelling voor is voor op de baan te lopen is natuurlijk geweldig en wanneer we
werken aan het wegwerken van de kinderziektes bestaat de kans dat er net als destijds op grote
baanwedstrijden nog tot na middernacht gestart wordt. Temeer daar AV-34 zelf helaas geen
baanwedstrijden voor volwassenen organiseert.

Jammer was het dat het clubkampioenschap, waarvan dit de afsluitende wedstrijd was niet uit de verf
kwam simpelweg omdat veel mensen mee doen, maar niet alle drie de evenementen. Shayne
Rookhuizen was de overtuigende winnaar bij de mannen en bij de vrouwen was er dus niemand die
wedstrijden had gedaan.
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Van de bestuurstafel

Martin Helmink Secretaris AV Veluwe

AV Veluwe is vol op in beweging.
Er zijn tal van activiteiten dit jaar gehouden bedacht door de Brainstormcommissie.
AV Veluwe op pad, trainen vanaf een leuke locatie.

Er zijn diverse clinics gehouden.
Er is een b.b.q geweest.
Ook het clubkampioenschap stond in de agenda.
Er is nog wel een te kort aan vrijwilligers die de Wedstrijd of Brainstormcommissie kunnen versterken.
Verder komt er een nieuwe AV Veluwe website, die de vereniging wat meer uitstraling moet gaan
bezorgen.
De structuur en inhoud van de trainingen zijn gemoderniseerd.
Kortom genoeg om over na te denken.
Het nieuwe jaar komt eraan, ook is 2019 staat AV Veluwe voor veel hardloopplezier.
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De Wisentwintertrail is een
recreatieve trail om het jaar
sportief af te sluiten op 31/12.
Wat heeft de Wisentwintertrail
wel:
- Prachtige parcoursen (!) : bijna
100% onverhard, trappen en
ander
- Klimwerk, veel smalle paadjes
- 3 afstanden: 8,5 - 16 - 23 km– - volop parkeerruimte
- Een lekkere kop soep bij de
finish
- Een sportkantine om na afloop
nog even na te praten
- Iedere afstand bestaat uit één
grote ronde, uitstekend
bewegwijzerd
- volop kleed- en douchegelegenheid
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 resitutie 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
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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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 (18-11) heeft AV Veluwe de volgende aantal leden.
Soort Lid
Man
Vrouw Totaal
Bondslid
266
196
462
Blijven in principe nog tot het eind van het jaar lid.
Afgemeld
14
25
39
Verenigingslid
15
20
35
Relatielid
10
5
15
Groei van 4%
291
221
512
De leeftijd verdeling binnen AV Veluwe
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M
V
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Gemiddelde leeftijd 50,8 jaar
Man 52,5 jaar
Vrouw 37,1 jaar
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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
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 (incl. de beginners):
(Periode aug 2018 / okt 2018)
Aanmeldingen:
Ruud Harleman
Michel Maters
Wim Altink
Minke Wagenmans
Daniella Altink
Fred Schat
Erik Hendriks
Cicely van der Leij
Sita Hoogland
Marijke Poel - de Wit
Ernst-Jan de Winter
Josca de Winter
Wouter van Arendonk
Jenneken VosselmanBosch Bosch
Ellen Aperloo
Miranda Asselt
Miranda Bonekamp
Astrid Boonstra
Sonja de Bruijne
Debbie Dijjers
Ellen Eikelboom
Machteld Hesselink
Mirriam de Heus
Bert Kalkema
Laura Kluyver
Maurice Kraa
Tamara Matla
Oscar Minderman
Carin Oosterbeek
Anita Westerveld
Edward Bekebrede
Lies Bijl
Ronny Bonekamp
Daphne Kroon
Aline Hol
David van Mourik
Erik de Vries
Pieter Kluyver
Nitish Raj
Jeroen Woudenberg
Meiny Klok

Afmeldingen:
Frits Rouw
Anneke Visser
Jan van der Gaag
Truus van der Meulen
Jan van Ommen
Hanneke Broenland
Bob de Vries
Frans de Heus
José Baltus
Maria Bijsterbosch
Katinka Bolsenbroek
Marleen Breedveld
Tjikke Dijkshoorn
Jolanda Brummel
Henri Jansen
Sylvia Maassen
Jolanda Schenk
Loes van der Meer
Eric Timmer
Hanneke Noomen
Edith van den Burg
Maarten Laan
Lizzy Castermans
Marjolijn Mulderij
Mariette van Marrewijk
Jolanda van der Bles – Blankennagel

Alle nieuwe leden wensen we veel
plezier met hardlopen bij AV Veluwe.
Alle leden die ons verlaten hebben
hopen we toch weer snel terug te zien.
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Verjaardagen:
(Periode dec 2018 / feb 2019)
December:
Hans Wichers Schreur
Dilek Sahin
Ernst-Jan de Winter
Frans de Heus
Hanneke Schreuder
Lenie Kers - Bloemink
Desiree Beekman-Maas
Nemi van der Reest
Oscar Minderman
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
Alex Lethen
Pieter Dijksterhuis
Ingrid Rook
Ruud Harleman
Hans Evers
Iris Sielias
Jan Kers
Jeroen Woudenberg
Linda Koldenhof
Anja van Boekel - van der Schaaf
Maroesja te Hennepe
Hanneke Broenland
Nelleke Evers
Susanne Linthorst

1
1
2
3
3
3
8
9
9
10
11
11
14
15
16
16
16
17
17
18
18
20
20
21
21
22
22
23
26
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
Marjolijn Engelen-Degen
Niek Greven
Hetty Ketting Olivier
Carin van Rijssen-Nab
Aline Hol
Sandra van den Broek
Gina Nieuwenhuis
Klaasje Staal
Nitish Raj
Irene Baatenburg de Jong
Dick Elzenga
Frank Boere
Laura Kluyver
Yvonne van der Heide
Anneke de Loos-Luik
Cees Tiemens
Bram van der Linde
Chiel van Tongeren
Jan Kuiper
Johnny Jansen
Wouter van Arendonk
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
12
13
13
14
16
16
17
18
21
21
22
22
23
24
25
25
26
27
28
28
29
30
30
30
31
31
31

Februari:
Donna ten Hove
Diny Kok
Sven Haveman
Ton Smit
Harold Peterman
Maarten Laan
Marco Modderkolk
Machteld Hesselink
Henk Janssen
Astrid Leerkes
Bas de Kluizenaar
Wiebe Okkema
Berend Manintveld
Gini den Exter
Johan Weitenberg
Ben Bilderbeek
Ronald Bosman
Hans Alosery
Bastiaan Schaap
Wilma van Dorth
Margareth van Duijn
Frits Brentjens
Annemieke Stout-Kamp
Miranda Asselt
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
10
10
11
12
13
14
14
16
16
16
18
19
20
21
22
23
23
23
24
25
25
25
27
27
28
28
29
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Nieuwe leden gezocht voor de Activiteitencommissie
AV Veluwe zoekt jou..
Afgelopen twee jaar zijn er diverse activiteiten georganiseerd vanuit de Brainstorm commissie. Onder
andere een kick-bike tour, diverse keren AV Veluwe op Pad, mind-full running en natuurlijk de
jaarlijkse BBQ stonden dit jaar op de planning. Voor volgend jaar zijn we alweer volop aan het
nadenken over leuke en verrassende activiteiten. Door vertrek van twee leden uit de commissie zijn
we op zoek naar twee enthousiaste leden die de activiteitencommissie (we brainstromen niet alleen,
maar organiseren ook de activiteiten, vandaar de naamswijziging) willen komen versterken! Heb je zin
om leuke activiteiten te bedenken, uit te werken en te organiseren ben je van harte welkom. Bij
interesse of meer informatie, stuur voor 31 oktober even een mailtje naar leden@avveluwe.nl
We zien je reactie tegemoet!
De AV Veluwe activiteitencommissie
Frank Vervoort, Rimke Musch, Lia van der Meulen
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Intervaltraining Manon: 200 meter rennen, 3 maanden rust
De 23-jarige Manon is bezig met een intervaltraining. De intervaltraining bestaat uit 200 meter rennen,
3 maanden rust en dan weer 200 meter rennen.
“Voorheen had ik altijd moeite om me te motiveren voor een rondje hardlopen”, vertelt Manon. “Maar
dit schema hou ik nu al bijna 3 maanden vol. Overmorgen komt wel weer een moeilijk moment, want
dan staat de volgende 200 meter op de planning. En ik weet niet of ik dan al genoeg gerecupereerd
ben. Maar goed: dat is interval.”
Manon adviseert andere sporters om ook vaker intervaltraining te doen. “Het is een stuk leuker dan
conditietraining. Je bent niet constant aan het rennen maar kunt tussendoor even uithijgen, genieten
van de omgeving, of op wereldreis.”

Man van 1737 jaar oud doet mee aan obstacelrun
Een hoog bejaarde man deed in zijn gewone kleren (witte jurk, een rode jas en flink uitgevallen pet)
mee aan de obstacelrun in
Leerdam.
De staf die hij de hele weg
bij zich had kwam goed van
pas wanneer er over een
sloot gesprongen moest
worden. Deze stond nog op
mijn Bucketlist was de
verklaring na de finish.
Zijn jongere
trainingsmaatjes die beide
Piet heten hadden
beduidend minder moeite
met het zware parcours.
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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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Een hobbel te veel

Rinus Groen

Het zal april dit jaar zijn geweest toen ik wat scrollde door de recordlijsten van de atletiekunie toen
mijn oog viel op het record 4 x 1500m mannen 60 jaar voor clubs. Dat record stond op 24.48, dus 6.12
per persoon. Op 21 september was er een 4x1500m in Wageningen, geen hobbel, dus nu nog lopers.
Veel clubs hebben wel iemand die 60 is, maar 4 en dan ook nog een 1500m op de baan stevig
doorlopen is wel een opgave op zich. Deze hobbel was snel genomen want wij hebben er wel 8
binnen de club als ik mijzelf onbescheiden meetel.
Ik benaderde Jan Hollak, Cees Weeda en Ton Smit. Mannen waar ik door de jaren heen vrijwel
dagelijks mee trainde. Cees en Ton konden, maar Jan wist al direct dat hij dan op vakantie was. Elbert
Voogt was de volgende op mijn lijstje en die wilde wel. Hobbeltje genomen. Bij de wedstrijd van onze
eigen club in mei liep ik 6.23 dus veel hoefde ik niet toe te geven en er waren nog 4 maanden om
beter te worden.
Toen de datum naderde steeg de spanning en kreeg ik allemaal vragen, zoals Cees Weeda die zich
afvroeg of het wel voor masters was en niet alleen voor senioren, hetgeen de site suggereerde. Deze
hobbel bleek niet te bestaan maar er kwam een veel groter hobbel aan het licht toen ik Pallas (de
organisator) benaderde: de baan was afgekeurd en dan telt een record niet. Op 14-9 zou er een
herkeuring zijn, maar daar had men een slecht gevoel over. Na 14-9 stad en land afgebeld en
uiteindelijk kreeg ik groen licht van de keurder, de rondbaan was akkoord.
De volgende hobbel doemde al direct op. Cees Weeda klaagde over pijn aan zijn voeten en zegde af.
Dan waren er nog 3 over; Cees Tiemens was zwaar geblesseerd dus geen optie. Jan Kuiper liep die
dag de paleisestafette en kon dus niet. Bleef Rene van Vliet over en die wilde wel. Weg hobbel.
Toen de dag zelf. Het was beestenweer; onweer, slagregens en keiharde wind. Je bent gek als je
gaat, zei mijn vrouw, in heel het land is van alles en nog
wat afgelast. Een uur later waren we op weg. Ter plekke
was het inderdaad hondenweer en de wedstrijd werd
zelfs een tijdje stilgelegd.
Eindelijk mochten we lopen en ik liep als eerste dan
zouden we het verlies gelijk nemen. Dat verlies was
enorm, want na 500m klapte ik helemaal in elkaar na
e
een rustige start van 1.42 op de 1 400m. Mijn armen en
benen liepen vol en ik kreeg nauwelijks lucht. Na 800m
moest ik zelfs drie maal heel even wandelen. Meer dood
dan levend kwam ik in 7.30 binnen, maar toen had Ton
Smit al besloten dat het een kansloze missie was en
wilde niet starten.
Ik heb sinds ik longembolie heb gehad in 2015 soms hartproblemen en slik op vrijdag (normaal mijn
rustdag) bovendien medicijnen die bij 10% van de patiënten enorme spier- en peespijnen kunnen
geven. Terugkijkend denk ik dat ik gewoon niet met de spanning om kan gaan en dit iets met mijn
lichaam doet. Een raar verschijnsel wat je kunt vergelijken met denken ik kan niet slapen, dan kun je
het ook niet. En inderdaad zag ik als een huis tegen deze onderneming op omdat ik de zwakke
schakel was.
Leerpunt doe waar je goed in bent en dat is voor mij regelen en coachen.
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RUNNERSWORLD CADEAUPAS: GRAAG INLEVEREN / OMRUILEN
Runnersworld Apeldoorn gaat per 1 januari 2019 over naar een andere formule, genaamd RunX.
Onze naam wordt dan RunX Apeldoorn. Locatie, medewerkers, advies en service blijven verder
hetzelfde!

Als je nog Runnersworld cadeaupassen wilt gebruiken in Apeldoorn, is het prettig om dat vóór 1
januari te doen. Daarna wordt het lastiger, omdat we geen gebruik meer kunnen maken van het
digitale systeem. Omruilen in een nieuwe papieren cadeaubon is natuurlijk ook mogelijk. Dan hoef je
de cadeaupas niet meteen te besteden, maar kun je die in 2019 of later inleveren. Je kunt ook altijd
bellen of mailen, dan zetten we de Runnersworld cadeaupas (graag barcode vermelden) om naar een
cadeaubon, die we per post kunnen toesturen.
De papieren waardebonnen, die gewonnen zijn bij wedstrijden, kunnen natuurlijk ook bij RunX
Apeldoorn nog gewoon ingeleverd worden.
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Nelleke Evers

Meerdaagsen zijn leuk!

Meerdaagsen
Het is alweer 10 jaar geleden dat ik voor het eerst deelnam aan een meerdaagse hardloopwedstrijd,
de Hardloop4daagse die geweldig georganiseerd was door ons "eigenste kluppie" Veluwe.
Als in een roes ging het voorbij en het smaakte naar meer.
Helaas worden meerdaagse hardloopwedstrijden zelden georganiseerd dus als er ergens 1 gehouden
werd was ik weer van de partij. Op internet kwam ik een driedaagse op Malta tegen en een paar jaar
later nog een driedaagse wedstrijd rondom het Balatonmeer in Hongarije. Weer hartstikke leuk!
Daarna ben ik ze niet meer tegengekomen totdat ik er bij toeval 1 op facebook zag staan. Etape
Bornholm, een 5 daagse op Bornholm. Een eiland in de Oostzee dat aan Denemarken toebehoort.
Samen met vriend en loopmaatje Tonnie Stouten vertrok ik met 't autootje via Duitsland, Denemarken
en Zweden naar Bornholm. Onderweg sliepen we de eerste nacht in Bremen in een kinderziekenhuis
dat geheel uitgestorven leek. Echt niemand gezien maar 's nachts hoorden we wel steeds een kindje
huilen. 's Morgens nog steeds niemand te zien, we hebben de sleutel maar op de balie gelegd en
gingen weer op pad. Na nog een paar uurtjes rijden door Noord Duitsland de ferry naar Denemarken
genomen. We sliepen daar een nachtje in Stege en hebben na een super ontbijt op onze veranda nog
Møns Klint bezocht. Dat was enorm veel klimmen en dalen op de prachtige krijtrotsen aan de kust!
Maar ja we moesten door! Op naar Bornholm! Eerst nog via Kopenhagen over "the bridge" naar
Zweden. In het plaatsje Ystad aangekomen als afsluiting van de reis de ferry naar Rønne, het
hoofdstadje van Bornholm, gepakt. Eindelijk op onze bestemming, al bij al best een prettige heenreis.
In Rønne zijn we regelrecht door naar de beurs gegaan voor het afhalen van ons startnummer dat je
voor al de 5 etappes moest gebruiken. We kregen een startnummer met een gekleurd vakje erop dat
duidde op het startvak waarin je moest starten.
Ieder startvak had een gekleurde vlag.
Ik moest bij de bruine vlag starten en Tonnie
vooraan bij de rode vlag. Stond je verkeerd
dan kon je gediskwalificeerd worden! Ieder
startvak had ook zijn eigen startschot.
De vakken werden gescheiden door een op
de grond liggend touw dat door de aan
weerszijden staande mannen steeds als er
weer een vak met lopers van start was
gegaan, langzaam met het touw en de lopers
uit het vak daarachter werd verder geschoven
totdat die lopers onder de boog stonden om
weggeschoten te worden. Alvorens het startschot viel werd er ritmisch geklapt door de mensen in de
vakken daarachter, je ging dus onder luid applaus van start.
We hadden in Bornholm een leuk appartementje geboekt dat grensde aan een klein bos. Na een korte
boswandeling kwam je vervolgens uit op het strand van de Oostzee. We waren heerlijk uitgerust na de
eerste nacht goed geslapen te hebben en hadden gelukkig geen spierpijn van al dat geklauter de dag
ervoor in Denemarken. We waren startklaar voor de eerste etappe die avond.
Op alle racedagen was er volop zon met een temperatuur van ruim 30 graden. Voor Tonnie was het
een prima weertje maar voor mij veel te warm. Iedere dag reden we met de Aygo naar de start van de
etappe die steeds rond 6 uur 's avonds op een ander gedeelte van het eiland werd gelopen. Ons leven
bestond uit uitslapen, ontbijten, uitbuiken, wandelen door het bos, de zee in, 's middags midgetgolfen,
wat eten, een dutje doen (en alleen voor mij nog een massage) om ons vervolgens weer klaar te
maken voor komende race. Leven als een topsporter dat beviel ons wel ;-)
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23 juli | 10 km | Hasle
De eerste etappe was een golvend wegparcours dat in het laatste stuk door het bos liep en eindigde op
het strand. Een pittig parcours dat achteraf de minst zware etappe bleek te zijn.

24 juli | 5,8 km | Dueodde
De tweede etappe die in het mulle zand op het strand startte en vervolgens omhoog de duinen in ging
was behoorlijk zwaar. Ik maakte er een behoorlijke smak doordat ik achter een verstopte wortel of tak
bleef hangen. Onder het witte zand dat aan mijn bezwete armen en benen en gezicht bleef plakken
zwoegde ik door naar boven. De organisatie had echt alles uit de kast getrokken om de etappes zo
"afwisselend" mogelijk te maken.
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25 juli | 7,8 km | Almindingen
De derde etappe was in het bos met dit keer direct na de start een steile klim omhoog. Boven
aangekomen direct weer linksaf en gewoon weer verder omhoog.
Het kon niet op. Volgens de organisatie met "adembenemende uitzichten" waar ik op dat moment
geen oog voor had, alleen het eerste woord was voor mij van toepassing.

26 juli | 8,5 km | Hammeren
De vierde etappe, de Konings etappe, was een bergetappe met een mix van verharde en onverharde
ondergrond waarvan het laatste deel van het parcours steil omhoog ging naar de finish. Volgens de
organisatie "the meanest increase" inclusief 300 meter haarspeldbochten. Tour de France sfeer met
stijgingspercentages van meer dan 15%. maar het uitzicht was wel weer de moeite waard, echt een
beloning! Alle finishers kregen een plastic regenjasje voor de kou omdat we terug moesten wandelen
naar de parkeerplaats die beneden aan de berg lag.
Ook werden wij alle dagen voorzien van een flesje water en een appel.
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27 juli | 10,0 km | Rønne |
In het centrum van Rønne startten wij omringd door veel publiek en muziek helaas alweer voor de
laatste en vijfde etappe. Het parcours liep vanaf het stadje langs de haven en het strand en weer het
bos in om vervolgens in het stadion te eindigen. In het stadion werden wij direct voorzien van een
lekkere maaltijdsalade, een flesje alcoholvrij bier en een mooie medaille!
De sponsor van dit evenement
New Balance had er voor
gezorgd dat op alle racedagen
de uitslagen direct bekeken
konden worden. Zij hadden
namelijk bij elke finish een
ronde tent neergezet met
rondom ingebouwde ipadjes.
Je kon daarop je startnummer
intoetsen en direct daarop
verscheen je eindtijd in beeld.
Dat was weer goed geregeld!
In totaal had je in 5 etappes
de afstand van een hele
marathon afgelegd.
Tonnie liep een tijd van 2.43.50
en mijn totale tijd was 4.25.15

We hadden nog een extra vakantiedag die we gebruikten
om het gezellige kleine hoofdstadje Rønne te bezoeken
waar we kennis maakten met een paar grappige
oversteekhulpen. Tegen wil en dank werd je naar de
overkant gebracht. Ik werd zelfs door 1 van hen een
handje geholpen met een klap op m'n kont. Ze haalden
bij een vrouw die ze aanhielden al haar boodschappen uit
de kattebak en lieten die 1 voor 1 triomfantelijk aan het
toegestroomde publiek zien. Ook de stadsbus werd
aangehouden...
Op de terugweg
schrokken we ons
een hoedje op de
Ferry naar Duitsland.
Toen wij uit de auto
stapten op het
parkeerdek om
ernaast de trap naar
boven te nemen
raasde ons een
trein voorbij die ook
met de ferry meeging.
We konden er op het
dek aangekomen
hartelijk om lachen.

Etape Bornholm:
een echte aanrader !
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Kristalbad Triathlon

Rinus Groen

Elk jaar in september vindt de Kristalbad Triathlon plaats met niet alleen
veel clubleden die deelnemen, maar ook in de organisatie zitten en zelfs
podiumplekken opeisen.

Ik heb er ooit wel eens een paar keer aan meegedaan en mij viel op dat
alles tot in de puntjes was geregeld. Het is een soort groot bedrijf met
allemaal kleine bedrijfjes er binnen. Zwemmen, fietsen en lopen hebben
allemaal hun eigen coördinator die dan ook weer kleine groepjes met hun eigen verantwoording
binnen zich herbergen.
Het evenement is zo populair dat er een deelnamestop is bij een x aantal deelnemers. Iedere helper
krijgt een draaiboek met algemene informatie en een draaiboek met zijn/haar specifieke taak.

Dus noteer in je agenda voor 2019 en kijk regelmatig op de site https://triathlonapeldoorn.nl/ . Er
worden clinics gehouden en er zijn ook gezamenlijke trainingen. Onze vaste deelnemer Marco
Betman kun je uiteraard ook aanschieten voor tips en trucs.
Er is keuze uit een zestiende, achtste en kwart triathlon. Voor de duidelijkheid een hele triathlon is
3800m zwemmen, 180km fietsen en een marathon hardlopen.
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