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Van de voorzitter     Nils van Elzelingen   
  
Wat is het toch heerlijk om lekker buiten te rennen. In 
het bos, op de baan of op de weg. Het geeft altijd 
weer veel energie om lekker sportief bezig te zijn.  
 
Van dichtbij maak ik wekelijks mee dat de lol er vanaf 
spat bij zowel de trainingen van de beginnersgroepen 
als bij de ervaren wedstrijdatleten.   
 
Ik heb deze week mijn eerste bestuursvergadering 
bijgewoond en heb hierdoor meer zicht gekregen op 
alle activiteiten die op stapel staan en die door onze 
enthousiaste commissieleden worden georganiseerd.  
 
Het belooft weer een mooi jaar te worden op weg naar 
ons 50 jarige bestaan in 2020. 
Vanaf deze plaats wens ik jullie allemaal een 
gezonde, sportieve zomer toe en hoop jullie snel weer 
op een van de evenementen van de club te 
ontmoeten. 
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Op de baanloop veel enthousiaste deelnemers. 
Bertine Engel en Harold van der Plas geven 
elkaar een boks want beide hebben een 
persoonlijk record gelopen op de 1500m. Meer 
op pagina 24 en 25. 
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Foute boel Rinus Groen 

 

In Harderwijk ging het flink mis dit jaar, via sociaal media enorm veel ophef. Maar dat was allemaal 
half zo erg als in Utrecht waar mensen door woonwijken zwierven op zoek naar het parcours, soms 
het dubbele liepen van wat ze gepland hadden. Het verschil tussen Harderwijk is dat in Utrecht een 
extern bureau Golaza in de arm was genomen vanwege hun ervaring met megaevenementen.  

 

https://www.duic.nl/opmerkelijk/zo-ging-het-meerdere-keren-fout-bij-utrecht-marathon/ 

 

De deelnemers gaan compensatie krijgen. 

https://indebuurt.nl/utrecht/nieuws/vergoeding-voor-deelnemers-utrecht-marathon-die-de-verkeerde-
kant-op-werden-gestuurd~100765/ 

 

Zelf ben ik ook vaker op het verkeerde been doordat er bordjes waren weggehaald of van richting 
waren veranderd. Bij onze eigen ter ziel gegane Nomenloop is dit ook al een keer gebeurt. 

 

Zo moeilijk lijkt het heden ten dage toch niet, de gemeente verplicht parcourswachters op plekken 
waar gevaarlijke verkeerssituatie zijn en je hebt spuitbussen met verf die na 1 buitje weg is. 

 

Wat mij extra bevreemd is dat er ook zogenaamde tempolopers waren. Mensen die met een ballon 
precies het goede tempo lopen. Ook die raakten van het padje. Wel het goede tempo, maar niet de 
juiste oriëntatie. 

 
Wat de Spurt betreft merk ik dat ik na 2 weken vakantie opeens in een paar dagen de Spurt moet 
maken. Wat mensen achter de kont zitten en bovenal creatief zijn. Gelukkig kan ik me er achter 
verschuilen dat ik ook maar een vrijwilliger ben die doet wat hij denkt dat het beste is. In Twello heb 
ik een extra rondje op het parcours gefietst om alle parcourswachters te bedanken. Ze staan er toch 
maar terwijl ze ook naar Sesamstraat konden kijken. 

https://www.duic.nl/opmerkelijk/zo-ging-het-meerdere-keren-fout-bij-utrecht-marathon/
https://indebuurt.nl/utrecht/nieuws/vergoeding-voor-deelnemers-utrecht-marathon-die-de-verkeerde-kant-op-werden-gestuurd~100765/
https://indebuurt.nl/utrecht/nieuws/vergoeding-voor-deelnemers-utrecht-marathon-die-de-verkeerde-kant-op-werden-gestuurd~100765/


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 (20-5) heeft AV Veluwe de volgende aantal leden. 

Soort Lid Man Vrouw Totaal  

Bondslid 257 171 428  

Afgemeld 9 6 15 Blijven in principe nog tot het eind van het jaar lid. 

Verenigingslid 13 22 35  

Relatielid 10 6 16  

 280 199 479 Stijging van 6% t.o.v. vorige Spurt 

Deze daling komt door de afgemelde bondsleden. Een jaar geleden hadden we 453 leden. 
 
Ik heb de Spurt vanaf 1-2016 nagekeken en de ledenaantallen verwerkt in onderstaande lijngrafiek. 
 

 

Voor de Bondsleden de linker verticale as gebruiken, voor de Verenigingsleden en de relatieleden de rechter. 

Zoals te lezen van daalt nog steeds het aantal bondsleden. De pieken bij de verenigingsleden komt 

door de beginnerscursussen die gedurende het jaar gegeven worden. Aan het einde van jaar zie je 

een grote daling dat heeft te maken met de leden die zich afgemeld hebben (worden uitgeschreven 

per 31-12. 
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Soort lid

Bondsleden Verenigingsleden Relatieleden

mailto:Leden@avveluwe.nl


Graag zou ik in contact willen komen met de volgende leden (i.v.m. controleren contact- en 
persoonsgegevens): 
 
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: 

 (Periode jan 2019 / mrt 2019) 
 
Aanmeldingen: 
Anneke Visser 
Lex Heideman 
Mirriam de Heus 
René Jurgens 
David van Mourik 
Arnoud van Agteren 
Jeremy Jr Eilander 
Jolanda Schenk 
Mey Ping Low 
Marcel Kremer 
Edward Bekebrede 
Marc Franken 
Anita Westerveld 
Annemieke Lebbink 
Carin Oosterbeek 
Jos Fasen 
Ellen Eikelboom 
Judith Langeveld-Albinus 
Tamara Matla 
Jeroen Woudenberg 
Jildou de Jong 
Mei Lie Schurmans 
Gett Smit 
Merten Leendertse 

Afmeldingen: 
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 Zilkict 
Susanne Linthorst 
Margriet Zweverink 
Marco de Boer 
Gert ter Buurkes 
Johan van den Brink 
John van Midden 
Sven Haveman 
Henk van der Does 
Sandra van 't Goor 
Gerda Buitenhuis 
Ton Ellenbroek 
Willem Berghuis 
Nanna de Vos 
Christiana Kaldenbach 
Dennis Homan 
Gina Nieuwenhuis 
Maarten Weber

 
  

mailto:leden@avveluwe.nl


Verjaardagen: 
(Periode jun 2019 / aug 2019) 
 
   

  
 

Jul: 

Mirjam Singel 2 
Richard Denissen 3 
Elske Smulders 4 
Titia de Wit 4 
Marius Logtenberg 4 
Ton Jansen 5 
Michiel Rutting 7 
Hans Maaskant 8 
Richard van den Haak 9 
Henk Slijkhuis 9 
Jan Hollak 11 
Norbert Lohschelder 11 
Wim Jochems 11 
Marita Bekker-Gerretsen 11 
Joyce Harleman 11 
Jan Dijkstra 12 
Bo van Ginkel 12 
Wilco van de Pol 12 
Wim Altink 12 
Arnoud van Agteren 14 
Geert van Wijk 15 
Ron de Kluizenaar 15 
Tom Balke 16 
John van Vegten 17 
Marc Franken 17 
Iwan van Aken 18 
Peter Oosterhaven 18 
Sabine van den Hoek 19 
Karin Cordia 19 
Willem Berghuis 20 
Ronald Bax 20 
Jenneken VosselmanBosch Bosch 20 
Christiana Kaldenbach 21 
Marielle Veenstra-Berends 21 
Bert Duursma 24 
Bert Kalkema 24 
Berry de Wied 25 
Tonnie de Winter 25 
Silvia Hartkamp - Sloot 25 
Ruben Robbers 26 
Harry Stens 28 
Rimke Musch 30 
Frits Stevens 31 
Pauly Driessen 31 

Aug: 

Anneke Prenger 1 
Justyna Pietrzyk 1 
Mario Diks 2 
Monique Staal 4 
Bas Schippers 4 
Maria van Driel 5 
Erik Heidekamp 5 
Aat Kerpershoek 5 
Jolanda Schenk 5 
Yannick Wemmenhove 6 
Marjo Wanders 7 
Ronald Brouwer 8 
Michel Manintveld 9 
Arno Manschot 10 
Evert Schotpoort 10 
Jacco Logtenberg 10 
Freddie Dooijeweerd 11 
Wilco Schut 11 
Rosa Keur 11 
Marco Meijerink 12 
Anita Westerveld 12 
Tonny Zegers 13 
Ellard Schutte 13 
Marike Robbers 13 
Eddy Gerritsen 14 
Gemma Velders 14 
Maikel Brouwer 16 
Annelies Oud 20 
Erik de Vries 20 
Mynko Peterink 21 
Brenda Bloemendal 21 
Elbert Voogt 23 
Bert Nijmeijer 25 
Jan Hissink 25 
Ruth van Amersfoort-Schut 27 
Lex Heideman 28 
Peter Veenhuizen 29 
Esther Labohm 29 
Annemiek Singel 30 
Willy van der Wind 30 
Inge Bokelmann 31 
Johan Voorhorst 31 
Erica Mulder 31 
Wilma van Dronkelaar 31 
Harald Wind 31 

Juni: 

Gerald van den Berg 3 
Anita Hols - de Bruin 3 
Fieneke Slaghek 4 
Carin Oosterbeek 4 
Willem de Bruijn 6 
Ellen Eikelboom 7 
Ton Ellenbroek 8 
Jaap van de Rijt 10 
Raoul Swelsen 10 
José Kamstra 12 
Raymundo van Egmond 14 
Yvonne Hafkamp 14 
Gerwin Jansonius 15 
Jan Termeulen 16 
Ans Drost 16 
Aaron Hillebrandt 16 
Ep Winterman 17 
Kobus Rouwenhorst 18 
Bernadette Nijhuis 18 
Martijn van Eck 19 
Tjikke Visser 19 
Jeremy Jr Eilander 20 
Dik Musch 22 
Marald Brons 22 
Elmer Hartkamp 23 
Ben van Schijndel 24 
Fred Pieëte 24 
Leo Brummelkamp 25 
Michel van Driel 26 
Ilse Pol 27 
Ashley Kluizenaar - van de Leemkolk 27 
Vivinda Koster-Gorkink 28 
Kim Kaatman 28 
Sylvia Berends 29 
Eva Driessen 29 
Eduard Bakker 29 
Annemieke de Jong-Griever 29 
Paul van Alphen 30 
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Technische hulpmiddelen 

De aanschaf van een revolutionair hulpmiddel om de prestaties van atleten te verbeteren is helaas 

door het voltallige bestuur afgewezen. In Nijkerk is een experiment gedaan met een zogenaamde 

volgwagen. Deze volgwagen schijnt bij atleten extra energie vrij te maken puur door diens 

aanwezigheid. De prestatiedruk wordt verhoogd. 

 

Inspanningingswetenschappers Ron van Megen en Hans van Dijk waren aangenaam verrast door de 

aanzienlijke tijdsverbeteringen die soms tot 5% konden oplopen. Kijk iedereen snapt dat een voertuig 

voor je die als een soort windschild fungeert de prestatie verbetert, maar dat is niet toegestaan. Echter 

bij achter je rijden zou je denken dat dit zinloos is, toch bleek het tegenovergestelde waar. 

 De argumenten van het bestuur zoals dat 

andere voertuigen niet zouden kunnen 

passeren is larie. De werkelijke oorzaak ligt bij 

de materiaalbeheerder die de vooruitgang 

tegen houdt door moeilijk te doen over het 

voor zijn huis hebben staan van dit technische 

wonder.  

Om met de woorden van 1 van onze oudere 

leden te spreken; Bah. 



KROONDOMEIN TRAIL 
 
15 juni 2019 
Op 15 juni 2019 organiseerd de 
wedstrijdcommissie van AV Veluwe voor de vijfde 
keer de Kroondomeintrail.  De trail voert ons 
louter over zandpaden door de bossen van het 
Kroondomein over geaccentueerd terrein met 
een hoogteverschil van ongeveer 60 meter. Er 
zijn op bepaalde punten prachtige uitzichten. Je 
hebt daarom af en toe het idee niet meer in ons 
kikkerlandje te lopen. In onze ogen valt de 
zwaarte van het pacours in de categorie 
middelzwaar tot zwaar. 
 
Er kan gekozen worden uit drie afstanden namelijk:  7,3km, 14,7km of 29,4km. Anders dan bij een trail 
gewend is lopen de atleten die voor de langste afstand kiezen 2 rondes van 14.7km. Okay dat is even 
wennen, maar de ronde is dit dubbel en dwars waard. Ook geldt er een tijdslimiet voor de langste 
afstand. De atleten die langer dan 2.35 uur over de eerste 22 km lopen worden uit de wedstrijd 
genomen. Deze maatregel hebben wij moeten nemen omdat wij maar een beperkte tijd van het 
Kroondomein gebruik mogen maken. Verder hebben wij om de ongeveer 7 km een verfrissingpost 
gepland. 
Het is nog niet mogelijk voor deze wedstrijd in te schrijven. Er kunnen maximaal 225 lopers 
deelnemen. 
 
Starttijden 
11.00 uur 30 km 
11.00 uur 15 km 
11.10 uur 7 km 
 
Kosten 
7km €6,50 
15km €7,50 
30km €8,50 
 
Voorinschrijving & Na-inschrijving 
Voorinschrijven kan via deze link en is mogelijk tot en met 12 juni. 
 
Locatie 
De start en finish is bij het Wildrooster aan de Wieselseweg, Wenum-Wiesel. Zie routebeschrijving 
onderaan deze pagina. Geen douche en kleedgelegenheid aanwezig. EHBO wel aanwezig. 
 
Meer informatie? 
Wil je mailen met de organisatie? 
wedstrijdsecretariaat AV Veluwe 
 
Routebeschrijving 
Rijdende op de A50 neemt u afslag 25 Apeldoorn noord. U gaat rechtsaf richting Apeldoorn. Bij de 
derde verkeerslichten gaat u rechtsaf (Anklaarseweg). Rechtdoor tot de verkeerslichten, daar gaat u 
rechtsaf richting Vaassen. Na ongeveer 500 meter linksaf de Wieselseweg op, u rijdt dan voor café de 
Hamer langs. 
Verder volgt u de bewegwijziging van AV Veluwe. 

 

https://inschrijven.nl/form/2019061519445-nl
mailto:wedstrijden@avveluwe.nl
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De Zoladz test     Fred Laan. 

Daar sta je dan op de baan om de allereerste Zoladz test af te leggen.  

Via google heb ik mij op de hoogte gesteld wat deze test inhoud. (verder in dit artikel wat links zodat je 

niet hoeft te zoeken – red) 

Jerzy Zoladz is een Poolse Inspanningsfysioloog. Hij heeft deze test ontwikkeld om te meten of de 

inspanning in alle hartslagzones evenwichtig is verdeeld.  
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Een globale methode om je omslagpunt te kennen, is 220 – leeftijd. Mogelijk beter: 208 – leeftijd x 0,7. 

Deze berekening komt mij 9 hartslagen beter uit.  Anders via een sportarts. 

Op internet een heel verhaal hoe je de maximale omslag kunt bepalen 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_nlNL681NL681&q=maximale+hartslag+bepalen&sa=X

&ved=2ahUKEwiT6Ny7877iAhWSEVAKHWAqBR0Q1QIoBXoECAoQBg&biw=1280&bih=913 

Een sporthorloge met borstband kan je het best gebruiken. 

De consumentenbond geeft via internet gratis toegang tot haar test van sporthorloges met 

hartslagmeetfunctie. 

https://www.consumentenbond.nl/sporthorloge/beste?cid=sea_google_lidw_sporthorloges_wvjg_d

o&gclid=Cj0KCQjwuLPnBRDjARIsACDzGL0WdENk6BHRjfBu--zaD5uu8QovmmPfrxqQ6H1-

3XeHoKydbVS1PCIaAq4lEALw_wcB 

Tijdens de Zoladz test loop je telkens 6 minuten en 2 minuten rust. 

Bij de eerste serie loop je 50 hartslagen onder je omslagpunt, bij de volgende series 40, 30, 20, 10. Bij 

iedere serie kijk je naar de afstand die je hebt afgelegd. Bordjes geplaatst op de 400 meter baan 

geven om de 10 meter de afstand aan. Op een fluitsignaal zijn wij van start gegaan. Om mijn hartslag 

50 slagen onder het omslagpunt te houden, ervaar ik als moeilijk. Hetzelfde probleem met de hartslag 

doet zich voor bij de tweede serie. Een begeleider verhoogt mijn hartslag voor de komende series 

telkens met 10 slagen. Na afloop van de series krijgt iedereen, die dat wil, de kans voluit te gaan. 

Op de fiets naar huis bekruipt mij het gevoel of ik de gelopen afstand bij de laatste serie wel juist heb 

doorgegeven. Niet getreurd. Dit is een eerste keer. Het nieuwe is er af. Ik ga dit vaker doen. Mogelijk 

ook iets voor u. 

De Zoladz test kan ook op de fiets worden uitgevoerd. Middels deze link kun je meer hierover lezen 

https://www.wielersportinfo.nl/zoladztest.htm 

Wil je echt de diepte in lees dan 

https://www.apud.net/index.php/zone-3/323-het-gebruik-en-misbruik-van-zoladz-zones 

        

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_nlNL681NL681&q=maximale+hartslag+bepalen&sa=X&ved=2ahUKEwiT6Ny7877iAhWSEVAKHWAqBR0Q1QIoBXoECAoQBg&biw=1280&bih=913
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_nlNL681NL681&q=maximale+hartslag+bepalen&sa=X&ved=2ahUKEwiT6Ny7877iAhWSEVAKHWAqBR0Q1QIoBXoECAoQBg&biw=1280&bih=913
https://www.consumentenbond.nl/sporthorloge/beste?cid=sea_google_lidw_sporthorloges_wvjg_do&gclid=Cj0KCQjwuLPnBRDjARIsACDzGL0WdENk6BHRjfBu--zaD5uu8QovmmPfrxqQ6H1-3XeHoKydbVS1PCIaAq4lEALw_wcB
https://www.consumentenbond.nl/sporthorloge/beste?cid=sea_google_lidw_sporthorloges_wvjg_do&gclid=Cj0KCQjwuLPnBRDjARIsACDzGL0WdENk6BHRjfBu--zaD5uu8QovmmPfrxqQ6H1-3XeHoKydbVS1PCIaAq4lEALw_wcB
https://www.consumentenbond.nl/sporthorloge/beste?cid=sea_google_lidw_sporthorloges_wvjg_do&gclid=Cj0KCQjwuLPnBRDjARIsACDzGL0WdENk6BHRjfBu--zaD5uu8QovmmPfrxqQ6H1-3XeHoKydbVS1PCIaAq4lEALw_wcB
https://www.wielersportinfo.nl/zoladztest.htm
https://www.apud.net/index.php/zone-3/323-het-gebruik-en-misbruik-van-zoladz-zones


 

12 
 

“Dit doe ik nooit meer” was eerste wat een vriend van mij zei na de marathon van Amsterdam in 2017. 
Ik vond het ook wel mooi geweest, zo’n absurd lange afstand. 1,5 jaar later staan we voor een brug 
naar Lee Towers te luisteren….  
Inderdaad de start van de Rotterdam marathon 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was mijn derde marathon. Mijn eerste marathon Berlijn 2007 heb ik op de klassieke wijze gelopen 
met opbouwend naar 34km. De tweede met het sportrusten, waarbij je max 14 kilometer loopt en 
vooral op hartslag traint. Ik had een beetje vals gespeeld, door destijds een paar langere trails te 
doen.  
 
Rotterdam was een mix van klassiek en sportrusten qua voorbereiding. Zo had ik de Asselronde in 
mijn schema en een 30 km bij de kastelenloop. Net voor de kastelenloop was ik hersteld van een 
griep, ik besloot daar de halve te doen i.p.v. de 30 kilometer. Door de griep en een gat aan kilometers 
in de laatste maand begon ik wel te twijfelen aan mijn doel van 3:30.  
 
Met mijn langste loop zo’n 30 km, rondje Apeldoorn, kon ik helaas de twijfel niet wegnemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De twijfel nam eigenlijk alleen maar toe. Het lopen ging helemaal niet lekker. Ik liep langzamer dan het 
gemiddelde tempo dat ik in Rotterdam wilde doen en ik moest nog dik 12 kilometer meer 
doorstampen. 
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Ander streven 
Mijn marathon in Rotterdam wilde ik aan een goed doel koppelen. Het doel had ik al snel gevonden, ik 
had al een paar keer wat gelezen over www.stichtingzwerjongerenapeldoorn.nl. De man achter deze 
stichting, Marco Betman loopt ook bij AV Veluwe. Het lokaal steunen van deze jongeren zag ik wel 
zitten. Zo gezegd, zo gedaan een streefbedrag van 550,- als doel. Het ophalen van sponsorgeld ging 
als een speer, volgens mij had ik het streefbedrag al binnen een maand opgehaald. Het streefbedrag 
heb ik na de eerste maand verdubbeld. 
 
Het resultaat 
De weersvoorspelling voor de dag van de marathon van Rotterdam was goed voor de supporters. 
Voor de lopers was dit helaas te warm. Voor de start werd er veelvuldig gewaarschuwd door de 
organisatie: drink voldoende, luister naar je lichaam en pas je doel aan. Ik besloot om de eerst 10 km 
als test aan te houden. Kan ik met mijn marathonhartslag de 10KM binnen de 50 minuten halen. Door 
een mix van spanningen en enthousiasme ging ik de eerste kolometer veel te hard van start. Na 5 
kilometer zat ik mooi in cadans en binnen mijn schema. Ik moest alleen mijn hartslag wat naar 
beneden krijgen. De 10 km liep ik binnen de 50 minuten, de hartslag alleen wel wat hoog. Na 25km 
deed ik wat ik in Amsterdam verkeerd deed. Ik verminderde wat in tempo om netjes binnen 
marathonhartslag te blijven. Mijn doel liet ik varen, een PR zat er waarschijnlijk nog wel in. Mijn doel 
stelde ik bij naar lekker blijven lopen < 3:41:14. Dat het zwaarder werd dat merk je wel na 30km. Je 
ziet wat mensen wandelen, tegen kramp vechten en onder een folietje liggen. In vergelijking met 
Amsterdam en de support langs de kant, krijg je nog zoveel energie van al die mensen. Er staan in 
Rotterdam veel meer mensen langs de kant, het zonnetje trekt natuurlijk ook meer mensen naar de 
kant. Mijn verval met 1 minuut op een kilometer viel ook reuze mee. Al was ik aan het eind helemaal 
niet meer bezig met de tijd, finishte ik toch iets sneller dan Amsterdam met 3:40:42. Helemaal 
gesloopt meer toch tevreden. Die vriend van mij was ook helemaal kapot, maar tikte op het zonnige 
terras zo 3 bier weg.  Hij zei dat hij zijn tijd van Amsterdam een volgende keer zou verbeteren. In elk 
geval niet met mijn. Voor mij (voorlopig) geen marathon meer ;) 
 
 
Marathon 3:40:42 
Sponsoring € 1.965,- (na overhandiging kwam er nog dik 100 euro binnen) 
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Tips voor hardlopen in warm weer 

Zet het heerlijke zomerse weer nu echt door? Betekent dit dat je dan beter niet kunt gaan 

hardlopen? Uiteraard brengt hitte wel wat voorzorgsmaatregelen met zich mee. Voorkom 

bijvoorbeeld dat je op het heetst van de dag gaat hardlopen en pas je training aan waar 

nodig.  

 
1. Ga hardlopen als de zon niet op z'n sterkst is. 
Ga bijvoorbeeld vroeg in de ochtend op pad, of wat wij zelf het lekkerste moment vinden, aan het 
einde van de dag als de zon onder gaat en ook niet sterk meer is. 
 
2. Zorg dat je voldoende drinkt! 
Niet alleen tijdens je training maar ook gedurende de hele dag. Vooral na je training is het belangrijk je 
vocht weer aan te vullen. Tijdens je training verlies je veel belangrijke vitaminen, mineralen en 
electrolieten. Vul deze aan met bijvoorbeeld de juiste sportdranken van SIS en Powerbar. Meer weten 
over drinken tijdens het hardlopen? 
 
3. Neem drinken en voeding mee 
Er is niks vervelenders én ook gevaarlijker om zonder drinken op pad te gaan voor een lange duurloop 
met dit weer. Neem je water en sportdrank mee. 
 
4. Wist je dat je de meeste warmte via je hoofd kwijt raakt? 
Een pet is lekker tegen de zon, maar kan ook een oververhit hoofd veroorzaken. Kies je toch voor een 
pet, neem dan een goed ventilerende pet of neem een zweetbandje of haarbandje om het zweet en 
natte haren uit je ogen te houden. 
 
5. Pas op dat je geen kreeft wordt! 
Als je hardloopt in de zon dan lijkt het alsof je twee keer zo snel verkleurd. Zorg dat je je goed 
insmeerd met de juiste zonnebrand met hoge factor. Kies voor een zonnebrand die water/sport proof 
is. Tijdens het hardlopen met deze temperaturen zweet je veel en is een goede zonnebrand die ook 
onder die omstandigheden zijn werk goed doet een must. LET OP: Vooral de oren en neus 
zijn uitsteeksels die erg snel verbranden. 
 
6. Pas op voor tekenbeten 
Kies je ervoor om de schaduw op te zoeken en door het park, bossen of duinen te gaan hardlopen en 
zo de warmte en felle zonnestralen te vermijden. Check dan na je run of je geen teken op je lichaam 
hebt zitten. Laat een vriend, vriend, je ouders of een loopmaatje even je haar controleren en check 
verder echt elk plekje op je lichaam. Teken nestelen zich op je meest vreemde plekken. Een 
tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken. 
 
7. Bescherm je ogen tegen die gele allemansvriend! 
Irritant hé met dichtgeknepen ogen je training afwerken! Met de zonnebril ga je goed voorbereid op 
pad. Je beschermt je ogen met de 100% UV filter glazen en kunt zo ongestoord genieten van je run! 
 
8. Neem je telefoon mee in gevallen van nood.  
Het grote gros van de mensen kan al niet meer hardlopen zonder zijn of haar smartphone. Voordeel 
hiervan is dat je altijd bereikbaar bent en in gevallen van nood ook zelf iemand kunt bereiken.  
 
9. Ga samen lopen. 
Wat is er lekkerder om met dit weer samen te lopen? Zoek een loopmaatje en ga samen op pad. Pas 
je training op elkaar aan en geniet samen van dit heerlijke loopweer. 
 
10. Geniet van het hardlopen! 
Hardlopen mag geen moeten zijn. Ga je liever met dit weer naar het strand, maar laat jouw schema dit 
niet toe? Durf te veranderen en gewoon eens een training over te slaan. Of combineer beide, ga in de 
ochtend vroeg lopen en neem daarna een verfrissende duik!  

http://www.run2day.nl/c6-1-description/sportvoeding
http://www.run2day.nl/zoeken?search_phrase=head&drpTargetGroup=Alle
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Notulen ALV AV Veluwe 20-03-2019  Martin Helmink 

Aanwezig 45 leden inclusief het bestuur 

Afwezig met kennisgeving:  

Frans Nab, Frans van Melsen, Ramon Lentink, Geert van Wijk, Ron Janse, Jan Dijkstra, Jeroen 

Lamfers, Nelleke Evers, Ron de Kluizenaar, Simone Middelveld, Iris Sielias, Mario Diks en Marleen 

Otten 

 

Erik Wiersma opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 

Er zijn geen binnengekomen stukken. 

De notulen van de ALV AV Veluwe 2018 zijn doorgenomen en er zijn geen aanmerkingen. 

Financieel 

Erik doet verslag namens de penningsmeester, omdat Marleen Otten i.v.m. ziekte afwezig is. 

Het kostenoverzicht geeft aan de verwachtte kosten en de realisatie hiervan nagenoeg gelijk zijn. 

De opbrengsten zijn iets meer als begroot. De opbrengsten worden meestal voorzichtig begroot. 

De balans wordt gepresenteerd, hierover zijn geen opmerkingen. 

De trainersbonnen staan nu ook op de balans. 

De contributie wordt van € 75 naar € 80 bijgesteld. De contributie was de laatste 3 jaar gelijk 

gebleven. Verhoging is nodig omdat de verwachting is dat de vaste kosten gaan toenemen. 

Accommodatie CSV gebruik en de atletiekbaanhuur zullen duurder worden. Ook zullen de 

vergunningen voor het houden van wedstrijden in het bos duurder worden. 

Bij de stemming over verhoging van de contributie naar € 80 wordt het voorstel aangenomen door de 

vergadering. 

De trainersbonnen blijven vaak lang liggen of worden niet opgehaald bij Run X.  

Het bestuur stelt voor om de houdbaarheid van de trainersbonnen op 2 jaar te zetten. 

De reeds uitgegeven bonnen zijn nog tot december 2020 in te wisselen bij Run X. 

De aanwezigen op de vergadering zijn akkoord. 

De kascontrole is gedaan door Jan Kuiper en Hans Wicher Scheur bij de penningmeester Marleen 

Otten . Alles is in orde bevonden. 

De penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend. 

Jan Kuiper is 2 jaar lid geweest en treed uit de kascontrolecommissie hij wordt bedankt voor zijn inzet. 

Tinus Kleverwal meldt zich aan als nieuw lid. 

Presentatie Wedstrijdcommissie door Dik Musch 

Arjan Kiers en Ron de Kluizenaar zijn gestopt in de wedstrijdcommissie, Dik Musch en Gini van Ekster 

zijn nieuw. 

Aandachtspunt is om de organisatie in en rondom  AV Veluwe wedstrijden te verbeteren. Dit liep in 

2018 stroef. 

Harry Stens is gestopt met verzorgen van de tijdregistratie en Cees Weeda heeft deze taak op zich 

genomen. Cees is echter al gestopt bij het verzorgen van de tijdregistratie. 
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De wedstrijdcommissie heeft Maikel Brouwer gevonden als zijn opvolger. Deze is ervaren bij het 

verzorgen van tijdsregistratie. 

Ben Koops is de nieuwe voorzitter bij de wedstrijdcommissie. 

Carina Evers is nieuw bij de wedstrijdcommissie op het secretariaat. 

In 2017 waren er totaal 854 deelnemers aan AV Veluwe wedstrijden. In 2018 kwamen er 898 

deelnemers. Een kleine toename. 

De Nomanrace is gestopt, over een nieuwe wedstrijd wordt nagedacht. 

Bij alle AV Veluwe wedstrijden wordt gebruik gemaakt elektronische tijdwaarneming. 

De Rande rode cross is een uitzondering hierin. 

Door elektronische tijdwaarneming gaat de uitslagverwerking sneller. 

De communicatie van AV Veluwe wedstrijden naar de media moet beter en sneller. 

Er zit een bon in de papieren Spurt die het mogelijk maakt om 1x gratis deel te nemen aan een AV 

Veluwe wedstrijd. Dit is gedaan om AV Veluwe leden te stimuleren deel te nemen aan AV Veluwe 

wedstrijden. 

De Tonny en Lex van de Brink lokaal is dit jaar niet uitgereikt, er wordt over nagedacht of er nog een 

vervolg komt. 

Presentatie TCG door Arno Manschot 

In 2018 is er geen AED scholing geweest wegens het gebrek aan opleiders. In 2019 gaat de cursus 

wel door een datum staat gepland. 

Tonnie Stouten kom de wedstrijdcommissie versterken. 

Er is een jaarplan gemaakt waarin de trainingsactiviteiten beschreven staan. 

Er zijn trainingsschema’ s voor niveau 2 t/m 4, niveau 1 beginners heeft dit niet. 

Er zijn 2 LT 3 trainers en nog 2 trainers in opleiding voor LT 3. 

Er zijn thema trainingen voor de Midwinter, de Marikenloop en de Zevenheuvelenloop. 

Er zijn per jaar 5 beginnerscursussen. 

De TCG overlegt regelmatig. De trainerskrijgen 1x per maand een trainersbrief over de lopende zaken 

binnen de trainingen. 

Maandelijks is er overleg met het bestuur tijdens een bestuursvergadering. 

Er zijn 13 trainingsschema’s, 32 trainers, per week 24 trainingen en op jaarbasis 1249 trainingen. 

 

Presentatie Activiteiten commissie door Lia v/d Meulen 

De activiteiten commissie bestaat uit Karin, Frank, Rimke, Arno en Lia. 

Dingen die georganiseerd zijn: 

- Core Stability 

- Op Pad, trainingen op een leuke locatie 

- Zolad testen, hartslag training 

- B.B.Q. 

- Kennis maken met andere sporten: clinics, kickbike, oriëntatielopen, etc. 

 

Ook het aankomende jaar staan weer veel interessante evenementen gepland.  

- Op Pad 

- Kickbike 

- Survivalrun 

- Zolad test 

- Training bij kasteel de Cannenburg in Vaassen 

- B.B.Q of buffet met clinics en familie dag op 17 augustus. 
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Presentatie Wisenttrail 

Hier waren geen vertegenwoordigers aanwezig. Het liep verder goed bij de najaar en de winter editie. 

Bij de najaars editie waren er iets minder deelnemers. Toch is er nog een bedrag van €2000 

overgemaakt naar de kas van AV Veluwe, waar de club natuurlijk zeer content mee is. 

 

Presentatie PR en communicatie door Martijn van Eck 

De PR en communicatie wordt momenteel bezet door Martijn van Eck en Melanie Hartgers.  

Vorig jaar is er een stuurgroep opgericht om te onderzoeken wat nodig was. René van Vliet, Esther 

Veenhuizen, Dik Musch en Martijn van Eck en nog enkele anderen hebben onderzocht wat nodig was 

om AV Veluwe beter op de kaart te zetten. 

 

Besloten is om eerst de website AV Veluwe aan te pakken en te vernieuwen. Hierdoor kan de 

vereniging zich beter presenteren intern en extern. 

 

Na wat vertraging en wat moeizame communicatie met de websitebouwer mag het resultaat er echter 

wezen. 

 

Het doel van de PR commissie is om de verschillende commissies binnen AV Veluwe beter met elkaar 

te laten communiceren zowel met elkaar als naar de buitenwereld. 

Denk hierbij aan kranten en bladen, sociale media. 

Het plan is om behalve Facebook ook Instagram en Strava te gaan gebruiken voor de communicatie. 

 

Een ander aandachtspunt is om meer sponsoren te zoeken en deze meer zichtbaar op de website AV 

Veluwe te plaatsen. 

 

De foto’s die op de website staan moeten ook meer AV Veluwe leden laten zien wordt opgemerkt. 

 

Johan Voorhorst is webmaster en aanspreek persoon voor de website zaken AV Veluwe. Dit gaat 

prima. 

 

Ook lokale radio en TV kan ingezet worden om AV Veluwe te presenteren. 

 

Bestuurszaken 

Het bestuur bestaat momenteel uit: voorzitter Erik Wiersma, penningmeester Marleen Otten en 

secretaris Martin Helmink. 

 

Erik stopt als voorzitter AV Veluwe en er is nog geen opvolger gevonden. Dit is zorgelijk aangezien de 

bestuurlijke bezetting dan erg krap is. 

Marleen is niet aanwezig en haar termijn loopt dit jaar af. Zij  heeft aangegeven om door te willen 

gaan.  De vergadering is akkoord. 

 

Er wordt in de vergadering nog een oproep gedaan om het bestuur te komen versterken. Voorzitter en 

algemeen bestuurslid zijn welkom. 

Helaas is er nog niet direct respons op deze oproep. 

 

Rondvraag 

• Elbert heeft nog AV Veluwe petten, iedereen die wil kan deze gratis meenemen als hij/zij dit 

wil. 

• Erik Wiersma wordt bedankt als voorzitter en krijgt een bloemetje. 

• Elbert Voogt krijgt een bloemetje omdat hij al jaren trouwe sponsor namens Run X is van AV 

Veluwe. 
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Erik sluit de vergadering. 
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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 

 

AV Veluwe in beweging 

 

De maand juni is alweer in gegaan. Dat houdt in dat de zomer er weer aankomt. Trainen in de korte 

broek deden we vorig jaar al volop, maar dit jaar laat langdurig mooi weer op zich wachten en zit de 

zonnebrand nog in de fles. 

Niet getreurd want er is goed nieuws.  

Zoals jullie wellicht gehoord hebben is er een nieuwe voorzitter gevonden, Nils van Elzelingen heeft 

zich beschikbaar gestel. Nils is een ervaren loper en al geruime tijd lid van AV Veluwe. 

Ook zijn er weer volop activiteiten en wedstrijden aanstaande.  

Er worden clinics gehouden en de trainingen gaan op Pad naar een leuke locatie. 

In augustus is er de Run X loop, allemaal meedoen ! 

Er zijn opnieuw plannen voor een b.b.q. 

De website is vernieuwd zodat informatie over AV Veluwe gemakkelijker is te vinden. 

Volgend jaar staat het 50 jarig jubileum op het programma en de activiteiten commissie is hierover al 

aan het nadenken. Leuke ideetjes en vrijwilligers zijn welkom. 

Kortom genoeg te doen en kom naar AV Veluwe ! 

 

Martin Helmink 

Secretaris AV Veluwe 
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RUNX LOOP 
 
Zaterdag 24 augustus 2019 
Bij de start spreek je elkaar nog 
bemoedigend toe. Gewoon rustig aan 
doen hoor. Haha, dat gaat vaak na één 
kilometer toch wel wat anders. Je wilt toch niet achteraan eindigen en als je de klok zo ziet wil je voor 
jezelf toch een grens trekken. Tijdens de Runnersworldloop in Apeldoorn voor iedereen wat wils. Van 
strijden tegen je directe concurrenten tot lekker rondjes keuvelen op het asfalt. Al jaren dé 
avondwedstrijd tijdens de zomervakantie en staat vooral bekend om de groene flesjes ‘gemeentepils’ 
na afloop! In de kantine natuurlijk ook sportdrank en andere versnaperingen aanwezig.  

De 10km is de 2e wedstrijd van het Clubkampioenschap 2019!!! 
 
Starttijden 
Parcours is volledig verhard en kilometeraanduiding 
18.00 uur 5km Prestatieloop 
19.00 uur 10km Prestatieloop 
 
Kosten 
5 km €7 
10 km €8 
Na-inschrijving beide afstanden €10 
 
Voorinschrijving & Na-inschrijving 
Voorinschrijven is nog niet mogelijk. 
Prijzengeld verbetering parcoursrecord 
Bij het verbeteren van het parcoursrecord 10km 
wedstrijd ligt er een envelop met geld klaar. 
Heren Koen Raaymaekers 30.45. Dames Heleen 
Plaatzer  34.30. 
 
 Locatie en kleedruimte 
De start en finish is op het terrein van 
Honkbalvereniging W.S.B. (Kaartenmakershoeve 
108 te Apeldoorn). Zie routebeschrijving 
onderaan deze pagina. Douche- en 
kleedgelegenheid en EHBO aanwezig. 

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

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

 

mailto:vrijwilligers@avveluwe.nl
mailto:vrijwilligers@avveluwe.nl
mailto:wedstrijden@avveluwe.nl
mailto:wedstrijden@avveluwe.nl
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Nieuwe trainers   TCG AV Veluwe 

Op 22 mei 2019  hebben Bert Nijmeijer en Elmer Hartkamp hun opleiding Looptrainer 2 afgerond. 
Bij de opleiding is ook Inge Vlek van AV Spirit aangeschoven. Inge is ook geslaagd.  

Inge, Elmer en Bert, gefeliciteerd, super gedaan!  

De opleiding is de afgelopen periode gegeven 
door onze eigen opleider/trainer René van Vliet. Naast de nodige theorie en tips en tricks zijn er 
ook al een aantal korte proeftrainingen gegeven. Nu is het vooral belangrijk de vergaarde kennis 
in praktijk te gaan brengen. Elmer en Bert willen daar graag mee aan de slag. Wees dus niet 
verbaasd als jullie de mannen dus af en toe in een kanariegeel shirtje mee zien gaan met je 
groepje. 

De TCG is in elk geval blij met de aanwinst van deze kersverse trainers. René: bedankt dat je 
deze opleiding zo enthousiast hebt gegeven!  
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De verdwenen loop De Midzomerloop 

In Beekbergen werd elk jaar in mei/ juni een prachtige loop gehouden; de midzomerloop. Het parcours 

was heel pittig met de nodige klimmen over 3 afstanden; 5, 10 en 15km. In juni dus warm.

 

De loop was geen lang leven gegund. Nadat de laatste editie veel mensen verkeerd waren gelopen is 

de stekker er uit getrokken. Een mooie loop van 1 ronde over 15km vraagt veel vrijwilligers en daar 

waren er net te weinig deelnemers voor. 
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4000 wedstrijden    Rinus Groen 
 
Tijdens onze baanwedstrijd liep Johan van Santen zijn 3999e wedstrijd om een dag later in Elburg zijn 
4000ste wedstrijd te lopen, weer een dag later sprak ik hem hierover in Zwolle en stelde een paar 
vragen. 
 

1. Wanneer/hoe is de obsessie, want zo noem ik het oneerbiedig, voor de kwantiteit 
ontstaan? 

 
De kwantiteit is ontstaan toen de “kwaliteit” na mijn spierreuma in 2012 verdween. En omdat wij 
beiden (Corry, mijn vrouw, en ik) lopen gaan we ook vaak een paar dagen weg en zoeken er dan een 
loopje bij (of andersom). 
 

2. 4000 keer, zeg 5 euro, inschrijfgeld en al het gereis kost nogal wat. Hoe denk je 
hierover? 

 
Elke hobby kost geld. En volgens mij is het gezonder en misschien ook nog goedkoper dan roken. 
Een auto leasen met 10.000 km gaat niet lukken. Wij rijden rond de 30.000 km per jaar. 
 

3. Welke loop heb je het vaakst gedaan? 
 
Het meest heb ik gelopen in Maarssen (bij de Maarsseveense Plassen). Hier liep ik 248 keer. 
Een goede tweede is Zeist (Het Panbos met 180 starts) en ook Heerde met meer dan 150 start staat 
hoog genoteerd. 
 

 
 
Ik ben begonnen op 1 september 1977 (Dragonderloop in Veenendaal). Ik loop er tegenwoordig zo 
115-120 per jaar. 
Vroeger uiteraard minder, omdat het aanbod toen ook veel minder was. 
Teller voor het trimloopboekje is nu ruim 43000 km 
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4. Wanneer 5000? 

 
1000e op 10 maart 1991 in Amersfoort (100+ loop van av Triathlon). 
2000e op 16 februari 2002 in Wapenveld (Papierloop van De Gemzen) 
3000e op 28 augustus 2010 in Hoevelaken (Dorpsdag Hoevelaken) 
4000e op 2 mei 2019 in Nunspeet (Oranjeloop) 
5000e over 9 jaar???? Ik hoop dan 75 te worden. 
 
Naast het lopen is Johan ook nog secretaris van AV Veteranen Nederland, een atletiek vereniging 
voor oudere lopers. 
 

Voor mensen die meer over Johan willen weten; https://houtensnieuws.nl/sport/13e-keer-loop-door-
houten-592462 

 
 
 

 
 

https://houtensnieuws.nl/sport/13e-keer-loop-door-houten-592462
https://houtensnieuws.nl/sport/13e-keer-loop-door-houten-592462
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Baanloop AV Veluwe  

De 1e van onze jaarlijkse 2 baanwedstrijden mag 

ook nu weer een succes genoemd worden met 

een grote opkomst op alle drie de onderdelen; 

coopertest, 1500m en 5000m. 

Daar waar het de vorige editie nog wat problemen 

gaf met serie indeling ging het nu van een leien 

dakje. 
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Nieuwe voorzitter     Nils van Elzelingen 
 
Voor mij begon hardlopen als een leuke bezigheid elke zomer tussen de voetbalseizoenen door toen 
ik als tiener probeerde mijn conditie op peil te houden. 
 
Toen ik jaren later in Rotterdam woonde wilde ik 1 keer meedoen aan de marathon. Nu, ruim 30 
marathons verder, is het lopen uitgegroeid tot een echte verslaving. En eentje waar ik liever niet van 
genees.  
 
Voor mij is hardlopen een manier om mijn hoofd leeg te maken, uitdagingen in het juiste perspectief te 
plaatsen en nieuwe energie op te doen. Ik geniet van alle rustige duurlopen maar ook zeker van de 
intensieve intervallen en van de leuke contacten met andere lopers. 
 
Lopen is leuk en verhoogt ook nog eens de kans om gezond en energiek oud worden, voor mij meer 
dan genoeg reden om hier een flink deel van mij vrije tijd aan te willen besteden. 
 

 
 
Door een gesprekje met Elbert bij de aankoop van een paar nieuwe hardloopschoenen maakte ik ruim 
10 jaar geleden kennis met AV Veluwe.  
 
De kennismaking beviel me direct heel goed, maar drukke bezigheden stonden jarenlang het 
regelmatig bezoeken van de trainingen in de weg. Sinds een paar jaar lukt het me wel om 2 keer per 
week op de club te trainen, en dat bevalt me supergoed.  
 
Sinds vorig jaar geef ik zelf ook trainingen en ik vind het geweldig om te ervaren hoeveel leuke, 
energieke leden deel uit maken van AV Veluwe. Met elkaar aan de slag om doelen (groot of klein) te 
halen, plezier te hebben en daarbij onze vereniging nog verder te ontwikkelen.  
 
Hoe mooi is dat. 
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AV Veluwe nu ook op Instagram 

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben wij enkele 
ideeën gepresenteerd vanuit de pr-commissie. 
Instagram was naast het hebben van Facebook een van deze 
ideeën en inmiddels zijn wij online gegaan op Instagram, 
av_veluwe. Wij zouden het leuk vinden als je ons gaat volgen 
en foto’s van je trainingen of wedstrijden met ons wilt delen 
zodat wij deze kunnen plaatsen op Instagram en Facebook. 
De foto’s/berichten kun je sturen via een privé bericht op 
Instagram of Facebook. 

Met vriendelijke groet, 

De PR commissie (Martijn van Eck & Melanie Hartgers) 

Bijscholing voor de trainers van levensbelang !! 
 
Dinsdag 2 april jl. was de 2e avond voor de trainers. De bijscholing: ‘REANIMATIE / AED’. 
Verplichte deelname maar gezien de aard van het onderwerp zeker noodzakelijk. 
Een kleine 15 trainers waren aanwezig voor theorie en praktijk. 
Er werd beademd op poppen en ook het gebruik 
van de AED werd geoefend. 
En natuurlijk de stabiele zijligging kwam voorbij. 
Al met al een leerzame avond, waar we eigenlijk van hopen dat we het niet hoeven te gebruiken 
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Fietsende hardlopers 
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Sinds enkele maanden hebben wij, Linda Ooms en Guus beking, het Top Motion Running Lab. Het 

Running Lab staat in de winkel van Running Center Zutphen, maar is eventueel ook te huur voor o.a. 

atletiekverenigingen en hardloopspeciaalzaken. Erg gaaf om bijvoorbeeld te combineren met 

hardloopclinics. De Top Motion Running Lab is ontwikkeld door MotionMetrix. Dit is een Zweeds 

bedrijf dat op basis van wetenschappelijk onderzoek de software heeft ontwikkeld.  

Wat is de Top Motion Running Lab? 

Het Top Motion Running Lab bestaat uit een loopband, intelligente software en twee dieptecamera’s. 

Door het gebruik van dieptecamera’s is het gebruik van markers overbodig geworden. Binnen 1 

minuut hebben wij een volledige biomechanische profiel van de loper. De test zullen wij op diverse 

snelheden uitvoeren.  

Het resultaat is een heldere analyse over de (hard)loopbeweging. Aan de hand van de resultaten 

geven we hardlopers gericht advies. De Top Motion Running Lab biedt een stevige basis om 

efficiënter te gaan lopen. De software is inmiddels zo ‘intelligent’ dat berekend wordt waar de belasting 

op het lichaam het zwaarst is, wat de meeste blessure gevoelige plaatsen zijn en heel erg belangrijk of 

en zo ja waar er verschillen zitten tussen de bewegingen links en rechts . Zo kunnen we bekijken waar 

er verbeterpunten liggen en in combinatie met bijvoorbeeld welke hardloopschoenen je hierin het 

beste resultaat kunt behalen en soms verwijzen we door naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een 

andere medisch specialist. Deze kun je in dat geval ook het rapport dat je via de email toegestuurd 

krijgt laten lezen. 

Hieronder staat een overzicht van een rapport dat de loper gemaild krijgt. De loper had in eerste 

instantie een slechtere loopeconomie. Door zijn grondcontacttijd te verminderen door een actievere 

achter zwaai is zijn loopeconomie sterk verbeterd. In het overzicht staan de resultaten van de eerste 

test in het donkerblauw. Er zat ongeveer 20 minuten tussen de eerste en tweede test.  

Uiteraard vergt een aanpassing van de hardloopbeweging best veel van de hardloper. Ook moet de 

techniek niet te snel worden doorgevoerd, want dat verhoogt de kans op blessures. De resultaten van 

het lab geven de lopers (en trainers) zinvolle informatie waarmee aan de slag gegaan kan worden! 

Voor meer informatie kijk dan op: https://topmotiongelderland.nl/top-motion-running-lab/ 
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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). 
 


