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Van de voorzitter  Erik Wiersma    

Dit is het laatste voorwoord voor de Spurt dat ik schrijf, zoals bekend stop ik na de Algemene 
Ledenvergadering als voorzitter van AV Veluwe. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier deze taak 
mogen vervullen en heb er ook vaak veel energie uit gekregen.  
  
Als groentje in de hardloopwereld kreeg ik in 2015 het vertrouwen van jullie om voorzitter te mogen 
zijn van deze prachtige vereniging. De afgelopen jaren zijn we met veel enthousiasme en dank zij jullie 
allemaal in staat geweest om de organisatie van de club zeker van binnen uit nog beter op de rails te 
zetten. Ook zijn de afgelopen periode ook de contouren ontstaan om ons weer verder naar buiten te 
richten. Het ontstaan van een communicatie commissie en de prachtige nieuwe website zijn hier denk 
ik goede voorbeelden van.  
  
Ik heb zelf het afgelopen jaar door blessures en zeer drukke werkzaamheden niet kunnen trainen en 
merk dat ik het ontzettend mis, niet alleen het lekker buiten sporten maar vooral ook de gezelligheid 
en het af en toe verkennen van je grenzen in een training. Ik ben de afgelopen weken heel voorzichtig 
weer begonnen met trainen en hoop over niet al te lange tijd weer mee te kunnen trainen. 
  
Ik had enige hoop dat voor de ALV er kandidaten waren voor het voorzitterschap. Tot op heden is dat 
nog niet gebeurd, ik hoop dat er nog mensen die zich kandidaat willen stellen. Zeker omdat het echt 
leuk om te doen is. We hebben een klein kernbestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester 
aangevuld met vertegenwoordigerts van de TCG, de wedstrijdcommissie en de communicatie 
commissie.  
  
Ik zal niet zeggen dat het geen tijd kost, maar uiteindelijk kun je dat voor een groot deel zelf bepalen 
hoeveel je er op een bepaald moment in kan stoppen.  
  
Rest mij tot slot jullie te bedanken voor het vertrouwen in mij en tot ziens binnenkort op de trainingen. 
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2019 Rinus Groen 

 

Dit is de papieren Spurt die elk jaar in maart verschijnt. Een beetje terugkijken en vooruitkijken is 
dan op zijn plek. 

 

Persoonlijk merk ik dat veel dingen minder vanzelfsprekend zijn dan je denkt. Je loopt hard en dat 
blijf je gewoon tot het eind der tijden doen. Zo werkt het dus niet, links en rechts zie ik mensen 
blessures krijgen die onherstelbaar zijn. Zo sprak ik met Henk Liefers over hoe lang hij nu al zelf 
niet meer hard liep en dat was al 20 jaar. Hij zit in mijn geheugen gebrand als de man die bij de 
marathon van Zwolle gal spuugde en toch weer terug kwam in de wedstrijd. Ook een baan hebben 
is niet vanzelfsprekend, de afdeling waar ik werkt verhuisd naar Leeuwarden binnen enkele jaren. 
Nu kun je heel verdrietig worden van al die onzekerheid of genieten van alles wat je wel kunt en 
hebt. 

 

Zo genoot ik extreem van Corien van der Bijl die Nederlands kampioene indoor 800m V35 werd 
binnen de medaillelimiet. Iets dat ik haar een jaar eerder als te doen had voorgespiegeld, maar in 
de praktijk een hele klus bleek. I love it when a plan comes together (the A-team). 

 

 

Mensen gek lullen en tips en trucs geven is mijn lust en leven en iedereen die ik daarbij kan helpen 
om zijn/haar persoonlijk doel te halen is welkom. Ooit zei Eddy Gerritsen; je traint een heleboel 
jongens die dan harder dan jou gaan lopen waardoor je zelf niet in de prijzen zit. Dat is toch dom? 
Ach, al die gasten zorgden er wel voor dat ik zelf ook harder ging lopen want ik verkocht mijn huid 
altijd duur. 

 
Ik wens iedereen een heel gezond 2019 toe en geniet zo veel je kunt van alles dat je lichaam je 
toestaat te doen. 
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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 (7-2) heeft AV Veluwe de volgende aantal leden. 

Soort Lid Man Vrouw Totaal  

Bondslid 249 160 409  

Afgemeld 3 1 4 Blijven in principe nog tot het eind van het jaar lid. 

Verenigingslid 14 12 26  

Relatielid 10 6 15  

 273 178 451 Daling van 12% t.o.v. vorige Spurt 

Deze daling komt door de afgemelde bondsleden. Een jaar geleden hadden we 453 leden. 
 
Ik heb op de site van de Atletiekunie de onderstaande gegevens gevonden m.b.t. een paar 
kerngetallen voor onze vereniging. 
 
 
  

Conclusies: 

- De  club vergrijst nog verder. 

- Er steeds meer mannen hardlopen 

dan vrouwen. 

- We steeds meer wedstrijdlopers 

krijgen. 

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 
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 nov 2018 / jan 2019) 
 
Aanmeldingen: 
Yannick Wemmenhove 
Ronald Harleman 
Marjolijn Engelen-Degen 
Bastiaan Schaap 
Maarten Weber 
Anneke Visser 
Lex Heideman 
Mirriam de Heus 
René Jurgens 
David van Mourik 
Arnoud van Agteren 
Jeremy Jr Eilander 
Jolanda Schenk 
Marinus Bosman 
Marc van den Bos 
Aaron Hillebrandt 
Helma ten Hove 
Jildou de Jong 
Carla Jonker 
Annemieke Lebbink 
Merten Leendertse 
Marieke Marsman 
Gerhard ter Mors 
Riemer Noort 
Frank Oomen 
Angelique Piest 
Mei Lie Schurmans 
Gett Smit 
Arno Uithol 
Edward Veenstra 
Marielle Veenstra 
Francis van der Weijden 
Mey Ping Low

Afmeldingen: 
Desiree Beekman-Maas 
Amy Besselink 
Benno van der Bles 
Wouter de Meer 
Christiaan van Putten 
Jesper Francke 
Annegriet Bosch 
Marja Klopman 
Minke Wagenmans 
Monnica Stijner 
Ronnie Hinrichs 
Tom Langerak 
Willy-Els van Vliet 
Esther Vinkenvleugel 
Irene Baatenburg de Jong 
Henry Weessies 
Nils Weessies 
Daan Weessies 
Hendrik Jan van Ommeren 
Tineke van Ommeren-de 
Ruiter 
Eric Baten 
Yvonne van der Heide 
Francy van der Riet 
Diantha Jansen 
Sandra van den Broek 
Eddy Wulfsen 
Marry Dekker 
Geert Dekker 
Miriam Drieman 
Maaike Zilkic 
Susanne Linthorst 
Margriet Zweverink 
Marco de Boer 
Gert ter Buurkes 
Ellen Aperloo 
Miranda Asselt 
Edward Bekebrede 
Lies Bijl 
Dinie Boerdam 
Ronny Bonekamp 
Miranda Bonekamp 

 
 
 
 
Astrid Boonstra 
Hans Bos 
Sonja de Bruijne 
Debbie Dijjers 
Ellen Eikelboom 
Machteld Hesselink 
Aline Hol 
Bert Kalkema 
Laura Kluyver 
Pieter Kluyver 
Maurice Kraa 
Daphne Kroon 
Tamara Matla 
Oscar Minderman 
Carin Oosterbeek 
Krista Walter 
Anita Westerveld 
Jeroen Woudenberg 
Willem van Zeist

mailto:leden@avveluwe.nl
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Verjaardagen: 
(Periode mrt 2019 / mei 2019) 
 
   

  
 

April: 

Jelmer van Leeningen 3 
Nanik Schumacher 4 
Simone Rietvelt 4 
Antoinette van der Geer 4 
Chris Willems 5 
Ton van der Cruijsen 6 
Peter Bosch 7 
Roel Engelen 7 
Rinus Groen 9 
Marcel Mars 10 
Ronald Huiskamp 10 
John van Midden 11 
Tineke Regterschot 11 
Jaap van Katwijk 12 
Otto Mengelberg 12 
Rene de Jonge 12 
Tinus Kleverwal 14 
Erik Geerdes 15 
Henk van der Schaaf 15 
Ellen Wijnhout 16 
Fred Laan 16 
Rob Petersen 21 
Ruud Frieling 22 
Henry Huttinga 22 
Helene Geers 23 
Martijn Langenbach 26 
Angela Messink 26 
Frans Nab 27 
Frank de Graeff 29 
Edith Stromberg 30 

Mei: 

Gerda Buitenhuis 1 
Dympha Faasen 1 
Marcel Cantor 2 
Raoul Huisman 3 
Walter Stouten 3 
Alie Kraal-Adema 3 
Henk Kager 4 
Hajni Potopeanu 5 
Simone Middelveld 5 
Melanie Hartgers - Tjapkes 6 
Riëtte Modderkolk 6 
Lidy Kerkhof Jonkman 6 
Ben Koops 6 
Geert Krist 7 
Jan Dobbe 10 
Brenda Scholten 11 
Hubert von Berg 12 
Tim van Heumen 12 
Ralph de Gooijer 13 
Marcia Schut 14 
Lindsey Markus 17 
Roland Besselink 18 
Marjan Vermeer 19 
Erik Wiersma 19 
Leonie Diks 19 
Anja Kool-Borjeson 21 
Trees Stens 22 
Annemieke Lebbink 22 
Michel Brenninkmeijer 25 
Ed van der Zwaan 26 
Hans Marsman 27 
Miriam van Broekhuizen 27 
Fred Schat 27 
Merten Leendertse 27 
Sita Hoogland 28 
Mei Lie Schurmans 28 
Janke Wassink 29 
Marjet Amptmeijer 30 

Maart: 

Jeroen Lamfers 1 
Sylvia van Opijnen 1 
Frans Buitenhuis 2 
Corien van der Bijl 2 
Arno Buitenhuis 3 
Josca de Winter 3 
Anneke Visser 5 
Marieke Jochems 7 
Wilbert Besseling 8 
Bas de Roos 10 
Lia van der Meulen 12 
Miriam Geerdes-Gazzah 16 
Clarisse Roekevis 16 
Jan Mulder 18 
Ronald Derksen 18 
Dennis van Lohuizen 19 
Wilma Groen 19 
Tamara Slief 19 
Marjan van de Kraats 20 
Judith Volker-Stegeman 20 
Frans van Melsen 20 
Carla Jonker 20 
Reinarda Meijerink 21 
Tine Bijl 22 
Marc van den Bos 22 
Ronald Everts 23 
Cicely van der Leij 23 
Rachel de Weerd 23 
Marco Betman 24 
JanHendrik Wolters 24 
Peter Bakker 24 
Fred van Essen 25 
Susanne Leunk 26 
Cees Weeda 29 
Gert ter Buurkes 29 
Monique van den Bos 30 
Marcel de Bats 30 
Bert Steenman 31 
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Agenda  Algemene  Ledenvergadering  AV Veluwe 20-03-2019 
 
 
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ALV   
van AV Veluwe. 
Deze vindt plaats op: 
 
 
Woensdag 20 maart om 20.30 uur in het clubhuis van CSV Apeldoorn. 
 

1)  Opening en vaststelling agenda. 
2)  Binnen gekomen stukken. 
3)  Bespreking van de notulen ALV 21-03-2018 
4)  Presentatie visie AV Veluwe door het bestuur. 
5)  Presentatie acties: Wedstrijdcommissie, TCG , Activiteitencommissie en PR   

en Communicatie commissie 
6)  Financieel jaarverslag, begroting en rapportage kascommissie 

     7)   Jaarverslag secretaris. 
8)  Bestuurswisselingen. 
9 )  Rondvraag. 
10) Sluiting. 

 
De financiële stukken kunnen 2 weken voor de vergadering worden op gevraagd bij 
de penningmeester: penningmeester@avveluwe.nl 
 

 
 

mailto:penningmeester@avveluwe.nl
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Hallo clubgenoten, 

Zondag 7 april ga ik mijn derde marathon lopen. Net als 

eerder wil ik deze koppelen aan een nobel doel. De 

marathon loop ik daarom niet alleen voor mijzelf, maar ook 

voor de Apeldoornse zwerfjongeren. 

Marco Betman is de initiatiefnemer van de stichting 

zwerfjongeren Apeldoorn. Hij is werkzaam bij het 

Outreachend team van Stimenz waar hij met deze doelgroep 

werkt. Vanuit zijn werk liep hij er tegenaan dat sommige 

zaken niet mogelijk zijn en dat heeft vaak met geld te 

maken. De stichting wilt meer aandacht voor de 

problematiek van zwerfjongeren in de regio Apeldoorn. De 

stichting organiseert activiteiten en biedt ondersteuning voor 

deze zwerfjongeren. 

Enkele activiteiten van de stichting waren/zijn: 

• met 17 jongeren in sportoutfit de 8km van de 

midwinter uitlopen in 2018; 

• het bijwonen van een boksgala; 

• inschrijfgeld (€ 30,-) betalen voor woonkeus 

stedendriehoek voor een woning; 

• het regelen van de borg een eerste maand huur van 

een woning; 

• het verstrekken van tegoedbonnen voor de 

supermarkt. 

 

Het streefbedrag dat ik wil ophalen is € 550,-. Ik wil je vragen 

voor welk onderstaand bedrag je me wilt sponsoren. Binnen 

een week ontvang je van mij een betaalverzoekje om het 

bedrag over te maken. 

• 20 euro                                                               -    35 euro 

• 25 euro                                                               -    40 euro 

• 30 euro                                                               -    50 euro 

 

Ben je niet bekend met betaalverzoekjes of wil je een ander bedrag overmaken dan kan dat uiteraard 

ook. Mijn rekeningnummer is: NL85RABO0373416903 t.n.v. N. Palapessy o.v.v. sponsor marathon 

Rotterdam. 

Neem sowieso even de tijd om de site te bekijken! 

www.stichtingzwerfjongerenapeldoorn.nl  

“Samen in actie om een kwetsbare groep iets extra’s te geven.” 

Mocht je wat meer tijd hebben, lees dan het boek “Buitenspel en van de radar verdwenen”, zie bijlage 

of link onderaan. 

Sportieve groet, 

Nick Palapessy 

06-24775009 

Facebookpagina stichting zwerfjongeren apeldoorn 

www.stimenz.nl/buitenspel 

http://www.stichtingzwerfjongerenapeldoorn.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-zwerfjongeren-Apeldoorn-1206352419399227/
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stimenz.nl%2Fbuitenspel&data=02%7C01%7C%7Cd926700e4c99443c1a7708d699610e43%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636865039457290029&sdata=VpZoWZwFQkS%2FLIAXFr4alo503znjB8UwlCOShcx9vBs%3D&reserved=0
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Jaarverslag secretaris AV Veluwe  2018  Martin Helmink 

 

AV Veluwe timmert doorlopend aan de weg om hardlopers een goed trainingsprogramma aan te 

bieden. Trainen en gezelligheid gaan hierbij samen hand in hand. Dit is nodig omdat de laatste jaren 

wordt opgemerkt dat de trainingen minder vaak bezocht worden. Sommige trainingsgroepen bestaan 

nog maar uit enkele lopers. 

De TCG en het bestuur hebben hierover nagedacht. De kwaliteit van de trainingen inhoudelijk is onder 

de loep genomen en waar nodig wordt er bijgestuurd. 

Ook gaat een training soms op pad, trainen op een andere leuke plaats in de omgeving om wat 

variatie in de trainingen te brengen. 

De trainers zijn hiermee aan de slag gegaan. Wat is er nu leuker als het lopen in een trainingsgroep ? 

Je doet het samen. Dus bezoek de trainingen van AV Veluwe. 

Wederom zijn er dit jaar jubilarissen gehuldigd, 25 of 40 jaar lid van AV Veluwe dat is niet niks. 

AV Veluwe bedankt ook de sponsoren en de club van 100 leden voor het mogelijk maken van 

activiteiten. 

Dit jaar is de website van AV Veluwe vernieuwd. Informatie is nu makkelijker te vinden voor nieuwe 

leden en bestaande leden. De vereniging kan hierdoor beter op de kaart gezet worden. 

PR en communicatie is belangrijk hierin. Verder zijn er dit jaar weer goede prestaties geleverd door de 

wedstrijdatleten. 

AV Veluwe heeft ook weer wedstrijden georganiseerd, deze werden wisselend goed en minder goed 

bezocht. Helaas is de Noman race gestopt. Naar een nieuwe wedstrijd wordt nog gezocht.

 

In 2020 bestaat AV Veluwe 50 jaar een jubileum. De activiteiten commissie zoekt nog vrijwilligers en 

leden die hierover willen meedenken. Kortom genoeg uitdagingen voor het aankomende jaar. 
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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 daalt naar nu 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 voorzitter, secretaris, penningmeester en aangevuld met afgevaardigden 

uit de TCG, Wedstrijdcommissie en PR en communicatie zaken. 

De brainstormcommissie houdt zich bezig met bedenken van activiteiten, clinics en trainen op andere 

trainingslocaties. AV Veluwe wil leden meerwaarde aanbieden. De PR en communicatie intern moet 

verbetert worden. 

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 en 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 in de eigen 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 de AV Veluwe traingenen komt maar 

geen antwoord. 

- Via email contact is het respons op vragen maar klein. Nog eens een enquête houden om de 

oorzaak te achterhalen. Eventueel door een externe bureau laten onderzoeken. 
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- 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. 

Marike Robbers stopt bij de TCG, Tonnie Stouten neemt het over. Bestaande trainers uitdagen tot 

deelname aan een vervolg opleiding. Onderscheiden van andere verenigingen. Structuur in de 

trainingen brengen. Trailrunning en techniektrainingen promoten. Trainingstijden evalueren. 

Parcoursen wedstrijden verkennen en trainen gericht naar AV Veluwe wedstrijden. Bij blessures 

terugkoppeling trainer naar de loper. Via Whatsapp.groep kan binnen een trainingsgroep informatie 

makkelijker worden gedeeld. 

 

Presentatie Communicatie door René van Vliet 

Er is de laatste tijd een daling in het ledenaantal te zien. Blessures en het vergrijzen van het 

ledenbestand is een oorzaak. Daarom is het nodig om de club beter op de kaart te zetten en 

herkenbaarder te maken naar buiten toe. PR en communicatie ie hierin belangrijk. 

Het lukt maar weinig om nieuwe lopers vanuit een beginnersgroep te behouden voor de vereniging. 

Dus veel nieuwe leden aantrekken lukt niet. Bestaande AV Veluwe leden zouden een positieve 

gedachte moeten hebben over de vereniging en dit uitdragen. Als er gedacht wordt dat alles altijd 

maar hetzelfde moet blijven werkt dit niet stimulerend naar buiten toe. Vragen om feedback kan 

helpen om de betrokkenheid te vergroten. Na een oproep om mee te denken melden zich aan: Ashley 

de Kluizenaar, Geert van Wijk, Dik Musch en Ronald Derksen. 

 

Presentatie Wedstrijdcommissie door Arjan Kiers 
- De deelnemersaantallen aan AV Veluwe wedstrijden lopen ongeveer 5% terug. Er zal een 

evaluatie plaats vinden wanneer een AV Veluwe wedstrijd kan blijven doorgaan. 

- Bij een te gering aantal deelnemers kan de wedstrijd geschrapt worden of vervangen worden 

door wat nieuws. 

- Er is een calamiteitenplan opgesteld. Deze wordt gebruikt tijdens AV Veluwe  wedstrijden. De 

uitleg staat op de website AV Veluwe. 

- Verkeersregelaars moeten gecertificeerd zijn en blijven. 

- De beleving van AV Veluwe wedstrijden moet in orde zijn. Nadenken over hoe maak je een 

wedstrijd leuk. 

- Op AV Veluwe trainingen moet aandacht gegeven worden aan de aankomende AV Veluwe 

wedstrijden. 

- De voorinschrijving van wedstrijden kan verkort worden tot 1 ½ dag. Dit maakt het mogelijk 

om late beslissers niet teleur te stellen. 

 

Presentatie begroting 2018  AV Veluwe door Marleen Otten 

- De atletiekbaanhuur is dit jaar gedaald met 3000 euro doordat er tijdelijk door de 

wedstrijdgroep bij AV Cialfo in Epe getraind werd. Deze huur was aanzienlijk minder als 

begroot. 

- De bijdrage van de Wisenttrail en de Hardloop4daagse aan AV Veluwe zijn 2500 en 4040 

euro. 

- De waarde van de niet verzilverde trainersbonnen staat nu opgenomen in de begroting. 

- De opbrengsten uit contributie zijn nu minder door het dalende ledenaantal. 

- De opbrengst uit de Hardloop4daagste wordt gebruikt voor de opleiding van trainers. 

- Over de balans zijn geen vragen. 



14 
 

- De kascontrole commissie bestaand uit Jan Kuiper en Tinus Kleverwal heeft controle bij de 

penningmeester gedaan en alles is in orde gebleken. Dit is schriftelijk vastgelegd. 

- Tinus wordt bedankt en Hans Wicher Scheur meldt zich aan als nieuw lid, Jan Kuiper gaat het 

2e jaar in als lid. 

- De penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend door de vergadering. 

Presentatie nieuwe clubkleding 
De nieuwe clubkleding van het merk Craft wordt geleverd door Runnersworld. De kleur blauw blijft, 

iets lichter als de vorige versie. Korte broek is niet in blauw leverbaar, Elbert zoekt naar een zwarte 

bijpassende variant van hetzelfde merk. Rimke Musch en Elbert Voogt laten een voorbeeld zien van 

de clubkleding 

Presentatie Brainstorm commissie door Erik Wiersma 

De georganiseerde activiteiten slaan aan. 

- AV Veluwe op pad, trainen op diversie leuke locaties. 

- Diverse clinics worden gehouden gedurende het jaar. 

- Barbecue en een topsport clinic gaan dit jaar komen. 

- De communicatie moet nog naar een hoger niveau. 

 

Presentatie jaarverslag secretaris door Martin Helmink 

AV Veluwe is volop in beweging, nieuwe trainingsvormen en leuke activiteiten zijn voorbeelden. 

De Brainstormcommissie heeft deze plannen uitgewerkt. Trainen op andere locaties, organiseren van 

clinics en het houden van de barbecue tijdens de Runnerswordloop. 

Ook de vernieuwde atletiekbaan van AV 34 is weer beschikbaar voor baantrainingen. 

Dit jaar zijn er jubilarissen gehuldigd, 25 jaar of 40 jaar AV Veluwe lid dat is niet niks. Zij zijn 

onderscheiden met een gegraveerde speld. 

De clubkampioenen zijn dit jaar Tonnie Stouten en Nelleke Evers. 

Verder mooie prestaties van Tonnie Stouten en Ton Smit op het NK 10 en de ½ marathon 

Rachel de Weerd won ook meerdere prijzen indoor in Omnisport 

Helaas is dit jaar ook ons AV Veluwe lid Sonja Kerkdijk overleden kort na een training.  

Er wordt een minuut stilte gehouden uit eerbied. 

In 2020 bestaat AV Veluwe al 50 jaar een jubileum. Hoe dit ingevuld gaat worden blijft nog even een 

verrassing. 

 

Presentatie Wisenttrail organisatie door René de Jonge 

De Wisenttrail is een jaarlijks terugkerend evenement met een najaar en een winter editie. 

De deelnemers aantallen zijn zeer goed ondanks de concurrentie van andere wedstrijden. 

De Wisenttrail organisatie organiseert ook eigen trainingslopen, gratis voor AV Veluwe lopers en voor 

niet leden kost het een paar euro. De PR ging altijd via Facebook maar zal dit jaar via flyers plaats 

vinden. De inschrijving is vanaf 1 april open en geeft een korting van 2.50 euro voor snelle beslissers. 

Sommige parcoursen worden aangepast of andersom gelopen dit jaar. Zonder vrijwilligers is de loop 

niet mogelijk, dank aan de vrijwilligers. In 2019 is het eerste lustrum 5 jaar Wisenttrail. 

 

Bestuurswisselingen 

De termijn van de voorzitter Erik Wiersma loopt af. Erik is herkiesbaar en er zijn geen tegen 

kandidaten. Erik wordt benoemd voor een nieuwe termijn van 3 jaar als voorzitter AV Veluwe. 

Peter van Neijhof stopt als algemeen bestuurslid. Het bestuur zal nu bestaan uit: voorzitter, secretaris, 

penningmeester en afgevaardigden uit de TCG, wedstrijdcommissie en PR communicatie zaken.  

 

Rondvraag 

• Hoe staat het met de nieuwe privacywet . Dit wordt nader onderzocht wat de gevolgen hiervan 

zijn voor AV Veluwe,de atletiekunie geeft hierbij advies. 

• Ep Winterman is benoemd als erelid AV Veluwe, dit had eigenlijk door de leden op de 

vergadering goedgekeurd moeten worden volgens de statuten AV Veluwe.  

• Bij deze wordt dit recht gezet en gecommuniceerd. 

• De voorzitter Erik Wiersma sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen en de vrijwilligers. 
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Coopertest / Baanloop 

 Woensdag 16 mei 2018 
 

Lopen is leuk. Overal en altijd. Maar toch schrikt het lopen van een wedstrijdje op de baan af. Want 

ja, dat is toch alleen voor hele snelle? Van die fanaten? Nee dus, niet nodig.  Bij een baanloop 
georganiseerd door atletiekvereniging AV Veluwe uit Apeldoorn hoeft niemand zich zorgen te 
maken. Echt iedereen die kan lopen kan meedoen. Sterker nog dit wordt aangemoedigd, want de 
ervaring leert dat hoe meer lopers mee doen, hoe gezelliger zo'n baanwedstrijdje wordt. 

Kosten 
Voor alle afstanden geldt hetzelfde bedrag, namelijk €3 euro. Voor leden van AV Veluwe gratis! 

Inschrijven 
Inschrijven kan op de wedstrijddag vanaf 18.45 uur. Geen pinmogelijkheid, dus neem voldoende 

contanten mee. Gepast betalen! 

Starttijden 

19.00 uur Coopertest 
19.30 uur 1500m 

20.00 uur 5000m 

Locatie en kleedruimte 
Atletiekbaan Orderbos Apeldoorn. Douche en kleedgelegenheid aanwezig. EHBO ook aanwezig. 

Routebeschrijving 
Rijdende op de A1 neemt u afslag 19 Hoenderloo. Vanaf de autobaan gaat u richting Apeldoorn. 
(Europaweg). Rechtdoor tot aan de verkeerslichten, daar gaat u linksaf (Laan van Spitsbergen). 
Rechtdoor en na de verkeerslichten de eerste weg links (Sportlaan) Deze volgt u en u neemt de 

tweede weg rechts. U bent nu in sportpark Orderbos. U vervolgt de rondweg en na een paar 

honderd meter heeft u aan de linkerkant de atletiekbaan. 
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Aankondiging ALV  

AV Veluwe 2019 

Beste AV Veluwe leden, 

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit 

voor het bijwonen van de Algemene 

Ledenvergadering AV Veluwe 2019 

op: 

Woensdag 20 maart om 20.30 uur 

bij CSV Apeldoorn 

Kom allemaal en luister naar wat AV 

Veluwe het komende jaar te bieden 

heeft. 

Met vriendelijke groet, 

Martin Helmink Secretaris AV 

Veluwe 

 

 

    

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 

 

 

 

 



17 
 

NK Cross 

Dit jaar een flinke delegatie van AV Veluwe op de eerste dag van NK Cross bij de masters aanwezig. 

Het moet toch mogelijk zijn om meer dames dan alleen Corien van der Bijl aan de start te brengen en 

bij het clubklassement een medaille te pakken. Henk Liefers pak jij die handschoen op? 
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Luc stopt als trainer 
 
Luc Tack, de trainer van de lange duurgroep op zaterdagochtend, is gestopt met het trainen van deze 
groep. Maar hij stopt niet met hardlopen. Nog 3 x in de week loopt hij op zijn eigen tempo hard. Het 
was geen gemakkelijke beslissing voor Luc, maar nu kan hij tenminste lekker uitslapen op zaterdag. 
Op zaterdag 1 december heeft zijn groep hem bedankt voor al die jaren met mooie routes in weer en 
wind, hitte en kou, over de kleine paadjes in de buurt maar geregeld ook verder weg. Luc is de trainer 
die het Veluwe. 

 

 
 
Op Pad idee al heel lang gebruikte. Na de training, onder de bezielende leiding van Luc, hebben we in 
de kiosk bij  het Leesten samen koffie en thee gedronken en Luc verrast met een paar mooie boeken. 
Luc hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet en motivatie! Het ‘trainersstokje' is overgedragen aan 
Marjan. 

 



19 
 

Hallux Valgus (Scheve grote teen)    door Cees Weeda 

 
Eigenlijk wil ik er geen aandacht voor vragen maar Rinus zocht bladvulling en vroeg mij iets te 
schrijven over dit onderwerp, omdat ik degene ben die het probleem heb. 

Natuurlijk heb ik dit niet van de ene op de andere dag gekregen, het is een proces van jaren en bij mij 
ook familiair. 

In mijn geval is de oorzaak doorgezakte voeten. Vorig jaar mei kreeg ik op het gewricht van mijn 
rechter grote teen een bult (zag eruit als een blaar) maar, ik had er geen last van. In juli ben ik naar de 
huisarts (hij zei: slijmbeursontsteking) gegaan en verwees mij door naar een orthopeed van 
Gelresport. 

De orthopeed vertelde mij dat hij mij niet wilde opereren als ik niets aan die doorgezakte voeten zou 
doen. Dus heb ik mij steunzolen aan laten meten. 

Zoals gezegd ik had geen pijn dus opereren was ook voor mij geen optie. Echter 6 weken na mijn 
bezoek aan de orthopeed kreeg ik pijn (de bult werd rood) en dat werd steeds erger ik kon er 
regelmatig niet van slapen. Weer naar de orthopeed die zei dat opereren de enige optie was. Ik zei 
nog: zorg dat de ontsteking wordt weggehaald, dan is operatie niet nodig. Hij antwoordde dat de 
ontsteking elke keer terug zou komen. Ik had geen keus, dus toch maar opereren. De week erop naar 
de anesthesist om te zien of ik operabel ben. Op de vraag wanneer de operatie gepland is 
antwoordde hij dat de orthopeed dat plant. De dag erop gebeld naar de secretaresse die mij 
meedeelde dat dit minimaal 4 maanden zou duren (budgettering blijkt na info).  

Ik besloot op zoek te gaan naar een ziekenhuis dat mij eerder kon helpen. Bij Rijnstate kreeg ik te 
horen 6 à 7 weken, ik koos voor Rijnstate omdat ik daar goede ervaring heb met die orthopeed. 

Inmiddels ben ik daar ook geweest (intake) en weer enkele weken verder omdat Gelre mijn persoonlijk 
dossier niet wil doorsturen (privacy). De procedure is dan nieuwe verwijzing (huisarts), foto’s maken 
en intake. Volgende week (1e week van maart) verwacht ik weer een oproep voor de anesthesie 
(zorgkosten!) waarna de operatie (opnieuw) kan worden ingeplant. 

Gelukkig kon de Rijnstate-orthopeed mij geruststellen, na herstel loop ik weer als een kievit. 

Hallux Valgus in het kort: 

• Een Hallux Valgus is een grote teen die wijst in de richting van de tweede teen, oftewel een scheve 

grote teen. 

• Een Hallux Valgus kan leiden tot pijn aan de grote teen tijdens het wandelen of hardlopen, maar ook 

tot pijn aan de knie, heup of lage rug. 

• Pijn bij de hallux valgus treedt vaak pas na jaren op en kan komen door slijtage van het 

gewrichtskraakbeen of door een knobbel (bunion). 
 

Wat is een Hallux Valgus? 

Een Hallux Valgus is een grote teen die wijst in de richting van de tweede teen, oftewel een scheve 
grote teen. Door deze stand komt er aan de binnenkant van de voet een hoek. Hoe groter de 
scheefstand, hoe groter de hoek. De scheefstand wordt in graden weergegeven. De 
standsverandering van de grote teen gaat geleidelijk, wanneer er geen actie wordt ondernomen, kan 
de scheefstand elk jaar circa twee graden erger worden. Vaak is bij een Hallux Valgus de grote teen 
ook nog een beetje gedraaid gaan staan. Ook kan er een sprake zijn van een zwelling bij de knokkel, 
een bunion. 

Een Hallux Valgus kan leiden tot pijn aan de grote teen tijdens het wandelen of hardlopen, maar ook 
tot pijn aan de knie, heup of lage rug, doordat de stand van andere gewrichten en de manier van 
bewegen door de hallux valgus ook kunnen zijn veranderd. De problemen ontstaan pas na jaren 
scheefstand. Voetoefeningen kunnen de klachten doen afnemen en eventuele verergering van de 
stand doen afremmen. 
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Hoe vaak komt een Hallux Valgus voor? 
Naar schatting heeft één op de drie tot vier Nederlanders in meer of mindere mate een hallux valgus. 
Bij vrouwen komt dit meer voor dan bij mannen. Een hallux valgus leidt niet bij iedereen tot klachten. 

Verschijnselen van een Hallux Valgus 

Er zijn verschillende manieren waardoor pijn kan ontstaan bij een hallux valgus: 

Pijn door een bunion 
Door de scheefstand van een hallux valgus onstaat er een zwelling en roodheid aan de binnenzijde 
van de grote teen. Zo’n verdikking wordt een knobbel of bunion genoemd. Door het dragen van smalle 
schoenen, kan er druk ontstaan op de bunion, wat voor een verhoogde druk en verergerende zwelling 
kan zorgen in de loop van de dag. Dit kan leiden tot pijn bij het lopen en pijn bij rust. 
 
Hieronder de foto waarop de vergroeiing goed is te zien. 
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De verdwenen loop; de SOGA cross 

Lange tijd was de door ons clublid Joop Tetteroo georganiseerde 15km SOGA cross onderdeel van 

het clubkampioenschap samen met een 10.000m op de baan en de halve marathon van Warnsveld. 

Geen leeftijdscorrecties maar gewoon senioren, 40-50, 50-60 en 60 en ouder. En dat voor dames en 

heren.  

Het parcours bestond uit rondjes van 3 km in het bos bij het Kristalbad. 
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Leestencross 2019 

Wedstrijdspanning  

Iedereen zal dat wel kennen:  spanning voor de wedstrijd.  Vaak ten onrechte want zelfs al heb je geen 

specifieke doelen er is altijd wel iets waar je ondanks goede voorbereiding toch aan twijfelt. 

Spanning... waarom eigenlijk, wat hangt er vanaf?  Gaat het om seconden, PR-s, gewoon heel blijven en 

uitlopen of niet te snel starten om aan het einde nog wat te kunnen versnellen? Of het gaat om 

handschoenen wel of niet aan, 1ste waterpost skippen of niet, wanneer neem ik een gelletje? Zo heeft 

iedereen vast wel iets wat in de aanloop van een wedstrijd spanning geeft.  Is dat fout?  Volgens mij niet, 

een beetje spanning houdt je scherp en kan een extra boost geven. Is het dan leuk? Nee, maar achteraf 

moet ik er wel altijd om lachen. Deze keer was de spanning voor de LeestenCross bij mij anders, er viel 

niet veel te lachen. Normaal begint de spanning kort voor de wedstrijd, nu was die er al vanaf december. 

Niet omdat ik me zorgen maakte of ik de geplande eindtijd wel zou halen, nee ik had andere doelen. Mijn 

doel en dat van alle leden van de wedstrijdcommisie was alles gesmeerd en foutloos te laten lopen.  

“Laten lopen”?? Ja, goed laten lopen! Dat betekent dat vanaf de voorinschrijvingen tot en met de 

uitslagverwerking  en het afbreken en opruimen er niets fout mag gaan. Dat is een uitdagend doel, zeker 

omdat uitstappen of opgeven niet simpel leidt tot een “DNF”  (Did not finish) achter mijn naam in de 

uitslagen. Wanneer het niet goed zou gaan zou er zo maar een  DNF of “DNS” (Did not start) bij alle 

lopers kunnen komen te staan. DNF, DNS of een verkeerde tijd of geen uitslag door een fout van ons 

mocht niet voorkomen. Kortom geen ruimte voor fouten. (= spanning)  

De voorbereidingen 

Een goede voorbereiding voor de wedstrijd was zeker nu cruciaal.  Om te beginnen waren er wat 

hindernissen te nemen:  Gini den Exter(materiaal) was op vakantie, Hans van Driel (uitzetten parcours) 

idem, Cees Weeda was gestopt met de tijdwaarneming en inschrijvingen. Gelukkig was Maikel Brouwer 

bereid zijn plaats in te nemen bij de wedstrijden. Helaas was Maikel het weekend van de cross niet 

beschikbaar. Iemand moest te de tijdregistratie en inschrijvingen op zich nemen..  Ik was te laat met “nee” 

zeggen... de voor-inschrijvingen liepen al (uiteindelijk 147 voorinschrijvingen). Twee weken voor de 

wedstrijd heb ik onze zolder omgebouwd tot een wedstrijdsecretatiaat en hardloop parcours compleet 

met matten en tijdregistratie systeem. Wat ‘spelen’ en een ochtend met Maikel alles nog eens doornemen 

zou voldoende voorbereiding moeten zijn. Vrijdags voor de wedstrijd alles nog eens door genomen met 

Carina. Carina Evertse helpt altijd al mee met de na-inschrijvingen dus ik wilde dat van haar leren. Ik heb 

haar de situatie uitgelegd en gevraagd of ze me wilde helpen. Antwoord: “Ja, maar dan wil ik ook weten 
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hoe het met het hele process van inschrijven en uitslagverwerking gaat.”  Topper!  Die vrijdag dus zaten 

Carina en ik bij mij op zolder om alles door te nemen en van elkaar te leren. Voor-inschrijvingen 

verwerken, na-inschrijving testen, met chipjes over de matten heen lopen om start en finish te simuleren 

en uitslagen verwerken. Zaterdag de groeps materiaal controleren (want dat is eigelijk mijn taak) 

aanhanger ophalen, matten van zolder halen en inpakken. Laatste checks voor zondag. Als het fout gaat 

kan het in iedergeval niet aan de voorbereiding liggen. 

LeestenCross team. 

Zondag vroeg op pad om de routeborden richting parkeerplaats te plaatsen. Onderweg  nog even 

uitgestapt om ons parcours van vandaag te bewonderen (zie foto). Even dacht ik nog.. eigenlijk wil ik 

genieten van het lopen.. maar ja,  mijn doel was iets anders:  Wel genieten, maar wel pas nadat iedereen 

gefinish was en de uitslag goed op de site zou staan.  

Om alles goed te kunnen opbouwen en installeren zijn we met het hele team een halfuur eerder gestart 

dan normaal (het mocht niet fout gaan). Carina, Karin en Irma namen het secretariaat voor hun rekening. 

Tinus en Henk hebben het parours uitgezet (immers Hans zou er niet zijn). Opbouwen verliep na wat 

meetwerk soepeltjes en vlot door de inzet van Eddy, Ben en Eduard. Eduard Bekebere, amper lid  van 

AV Veluwe gaf al snel aan dat hij wat meer wilde doen dan lopen alleen. Daar hebben we natuurlijk 

dankbaar gebruik van gemaakt en Eduard een vaste baan aangeboden als medewerker materiaal en 

opbouw. Hij zei gelukkig “ja ik wil” of woorden van gelijke strekking. Onverwacht was Hans eerder terug 

van vakantie en heeft het eerste deel van start en finish tot op de heuvel uitgezet. 

Alle atleten stonden klaar voor de start, de spanning was voelbaar toen Ben met het pistool in zijn handen 

de laatste seconden aftelde. Of was ik het alleen die de spanning voelde? Pang..... het statschot klonk...  

Vijf minuten later kon  het tijdregistratie systeem uitgelezen worden en konden we controleerd of de start 

goed was gegaan.  YES !  Vlug de start ombouwen naar finish met doorgang naar volgende ronde, 

ondertussen de laatste na-inschrijvingen verwerken. Check, check en check, alsof je een wedstrijd loopt 

en steeds op je klokje moet kijken of je niet te snel loopt.  Nu was het wachten tot de laatste loper van de 

15km de streep zou passeren.  Pas daarna kon gecontroleerd worden of de finish ook goed was gegaan. 

Het leek goed, maar een gemiste 15km loper die over de mat was gelopen en gestopt was bij 10km 

zorgde voor verwarring. Hij leekt Gert-Jan Liefers voor te zijn en als eerste van de 15km over de mat te 

zijn gegaan (binnen het uur!). Wel mooi, maar waarom kende zo weinig mensen hem?  Twijfel of het wel 

klopte werd weggenomen toen we zagen dat hij bij andere wedstrijden niet in de buurt van zo’n tijd was 

gekomen. Nu kon de uitslag gepubliceerd worden op uitslagen.nl.  Dat hebben we niet kunnen testen, 

niet dat het moeilijk is, maar ja.. je mist zekerheid.  Nadat dit gelukt was verdween de ‘wedstrijd’ 

spanning. Restte alleen nog het inpakken van de materiaal aanhanger en verder opruimen.  Op dat 

moment, maar ook terug denkend aan het hele voor traject, merk je dat de LeestenCross voor ons een 

teamloop was. Het hele team had alles al afgebroken, opgeruimd en ingepakt, alles was klaar. Een 

geweldige teamprestatie! 

Het kan altijd beter 

Na de wedstrijd toch nog wat zaken gevonden die verbetering behoeven. Bijvoorbeeld de bruto en tijd lag 

6seconden voor de netto tijd. Dat zou betekenen dat zelfs de snelste lopers 6 seconden over de 1ste 

50cm gedaan hebben. Dat was ongeloofwaardig. We hebben nagevraagd hoe dat nu kan en zelfs de 

matten weer neergelegd en getest. Conclusie: ‘Iemand’ moet 5-6 seconden voor het startschot de 

startknop op de tijdwaarnemings unit ingedrukt hebben.  (ik zal volgende keer mijn vinger boven en niet 

op de knop houden). De uitslag van de clubkampioenschappen lieten ook even op zich wachten.  Een 

dom foutje in de formule om de correctie te berekenen was de oorzaak. Een volgende keer komt de 

Clubkampioenschappen uitslag gelijk met of direct na de uitslag van de wedstrijd. 

Ik hoop dat alle 219 lopers (222 inschrijvingen) genoten hebben van deze mooie wedstrijd.  

Dank aan alle vrijwilligers en (wedcom) team leden.  
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Leestencross 2019 

De Leestencross, op 17 februari jl. een zonovergoten ‘lente’ dag en met zo’n 200 atleten gaat de 
boeken in als een geslaagde editie. De wedstrijdcommissie was al vroeg in touw, met het uitzetten van 
het parcours, en het inrichten van het start/ finish terrein. 
Ook het secretariaat had de zaakjes goed op orde, bij het inschrijven was het druk maar het liep op 
rolletjes bij het uitgeven en registreren van startnummers en chips. 
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Om 11:00 uur klonk het startschot en de atleten werden gelijk op de proef gesteld, het mulle zand in 
en de bult op om vervolgens bovenlangs weg te draaien voor een mooie route door het bos en terug 
over de hei. 
Het rondje is 5 KM groot maar dit gaat niet vanzelf. Op het Leesten moet er gewerkt worden!! 
mul zand, klimmetjes en lastig paden. Voor de één was 5km genoeg en de diehards liepen de 15km.
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Midwinter 2019 

Zoals elk jaar ook nu weer sfeerplaatjes van de Midwinter van mensen in AV Veluwe blauw. 
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Ook dit jaar was het bovenal een feest. De natte sneeuw en ellende tijdens de op zaterdag gehouden 

marathon had plaats gemaakt voor een prachtige helder lucht met volop zon als was het nog wel 

koud.
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NK Indoor Masters 

Elk jaar is het NK Indoor Masters in Apeldoorn. Wanneer je ouder bent dan 35 mag je meedoen aan 

de diverse afstanden en technische nummers. Bij veel deelname wordt er een selectie gemaakt op 

behaalde resultaten. Omdat het in Apeldoorn en de gemiddelde leeftijd zo is dat 90% van onze leden 

master is zou je een grote delegatie verwachten, helaas waren er dit jaar dus maar weer 2 

deelnemers in het blauw. 

Wel een beetje begrijpelijk was AV34 kiest er voor om in dit zelfde weekend de Midwinter marathon te 

houden. Ook een evenement dat erg leeft bij onze leden, die toch veelal een geschiedenis op een 

afstand hebben en die jaarlijks proberen voort te zetten. 

Dit jaar waren Dennis ’t Hoen en Corine van der Bijl present, beiden op de 800m. Dennis wordt 7e in 

2.20 34 bij de M35 en Corien eerste binnen de medaillelimiet in 2.30.55; goed voor een gouden 

medaille dus. 

Met zo’n 1e plaats binnen de medaillelimiet ben je dus een heus Nederlands kampioen en kom je 

ook in aanmerking voor de Apeldoornse sportpenning. Even tactisch op plaats lopen zit er dus niet in. 

 

 

 

In 2020 zou het toch mooi zijn als er een grote groep in ons blauw op veel nummers aan de start zou 

komen. Trainers motiveer je mensen, want het is een prachtig evenement in ons eigen Omnisport. 
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RunX Apeldoorn 

 

Runnersworld Apeldoorn heeft per 1 januari 2019 een nieuwe naam en heet nu RunX Apeldoorn. 

 

Na tientallen jaren onderdeel te zijn geweest van de franchiseformule Runnersworld, hebben ze in 

2018 besloten met vijf andere Runnersworld collega’s (Groningen, Enschede, Tilburg, Haarlem en 

Zaandam) een nieuwe hardloopspeciaalzaak formule te starten, waar weer meer ruimte is voor eigen 

keuzen. Daardoor kunnen ze zich specifieker richten op de wensen vanuit de omgeving en kunnen ze 

in Apeldoorn ook hun specialisaties in speciaal spikes en trailrunning beter invulling geven. 

 

Binnenkort komt er voor de speciaal spikes zelfs een website/webshop beschikbaar, genaamd 

www.atletiekspikes.nl, zodat er een beeld is van welke spikes (incl. maat) bij RunX Apeldoorn op 

voorraad zijn. 

 

 
 

Het RunX Apeldoorn team, bestaande uit Elbert, Evelien, Tonnie en Mark, hoopt jullie zo de komende 

jaren weer goed van dienst te kunnen zijn. 

 

Op de diverse loopevenementen heeft u wellicht ook al de atleten, die van het Runningteam deel 

uitmaken, gezien in het nieuwe sponsortenue.  

 

 

http://www.atletiekspikes.nl/
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44e jaargang nr 1 
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De Spurt staat open voor iedereen die 
lid is van AV Veluwe en iets over onze 
sport wil melden.  

Ook foto's en/of illustraties zijn welkom.  

Bij niet plaatsen of wijzigen van je  

artikel zal behalve bij spelling- en/of  

grammaticale fouten altijd door de  

redactie met de schrijver worden 
overlegd.  

 
De Spurt verschijnt op  
1/3, 1/6, 1/9, 1/12  
Sluitingsdatum kopij 2 weken voordien.  
Graag digitaal aanleveren in 

Word Arial 10.  

 
Redactie / vormgeving  
Rinus Groen 055 3668763  

rin.groen@planet.nl  
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Web site  
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P e rs PR  
prpers@avveluwe.nl  
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foto) 
 
Cover  
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Ereleden  
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Voorzitter  

Erik Wiersma 
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Algemeen lid  
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Secretaris  
Martin Helmink  
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Marleen Otten  
penningmeester@avveluwe.nl  
NL55INGB0003151045 
t.n.v. penningmeester AV Veluwe  
 
Trainers-coördinatiegroep  
Arno Manschot 
(secretaris) 
tcg-secretaris@avveluwe.nl 
Aat Kerpershoek , Nemi van 
der Reest, Tonnie Stouten 
 
Inschrijvingen  
wedstrijden@avveluwe.nl  

Vertrouwens Contact  

Persoon  
Simone Middelveld 
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Vrijwilligers coördinator AV 

Veluwe Ben Koop email 

vrijwilligers@avveluwe.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wedstrijdcommissie 
Hans van Driel 

Karin van Driel 
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Eddy Burghout 
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Een NIEUWE NAAM, maar verder dezelfde winkel, met vertrouwde 

gezichten, service en adviezen. We blijven de hardloopspeciaalzaak 

voor zowel de beginnende als de gevorderde loper. Je kunt bij ons 

terecht voor een loopanalyse, waardoor je van start gaat met de 

juiste schoenen. Belangrijk, want alleen zo kun je optimaal genieten 

van het lopen en voorkom je blessures. 
 

Naast een uitgebreide collectie trainingshardloopschoenen, ook voor 

kinderen, hebben we een grote collectie allround, cross en speciaal 

spikes, wedstrijdschoenen, trailschoenen en (trail)accessoires. 
 

We hebben de nieuwste collecties, maar ook voor een aanbieding 

kun je bij ons terecht. 

Leden van AV Veluwe ontvangen 10% korting (uitgezonderd acties 

en aanbiedingen). 
 


