Van de voorzitter

Nils van Elzelingen

Ik hoop dat jullie allemaal met een
tevreden gevoel terugkijken op de
voorbije zomermaanden en dat jullie
bruisen van energie om nieuwe
activiteiten te ondernemen.
De afgelopen maanden waren warm
en dat vroeg de nodige flexibiliteit
van een ieder die lekker wilde blijven
hardlopen. Ik vond het gaaf om te
zien dat de opkomst op de trainingen
goed bleef en dat jullie met zoveel
plezier en inzet de warmte elke keer
weer trotseerden.
Het is ook altijd leuk om te zien hoe
jullie als loper verschillen. Waar de
een geniet van hoge temperaturen en het lopen over bochtige paadjes, kijkt de ander juist verlangend
uit naar koelere trainingen op gelijkmatige ondergronden. Ondanks al die verschillen verlopen de
trainingen altijd in een gezellige sfeer.
De RunX loop in de Maten betekende voor velen het einde van de vakantie en het begin van de
tweede helft van het hardloopseizoen. Ook dit jaar was het weer uitdagend warm tijdens de wedstrijd.
Dankzij de goede zorgen van alle vrijwilligers en de vele bekertjes water en aanmoedigingen belandde
een ieder moe maar tevreden op het terras om daar nog even gezellig na te praten. Ik kijk terug op
een gezellig en geslaagde avond die smaakt naar meer.
Ik hoop jullie binnenkort weer te zien op 1 van de trainingsavonden en/of op de 5 kilometer wedstrijd
of Coopertest die wij op woensdag 2 oktober organiseren op de baan. Check de site voor alle
informatie
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De eeuwige rivaal

Rinus Groen

Wanner je zoveel wedstrijden loopt zoals ik zie je bij de start al wie er onderweg je het leven moeilijk
gaar maken. In de loop der jaren is dat natuurlijk vaak veranderd en de laastte paar jaren is het
Gerrit Mulder uit Harderwijk.
Sinds ik de eerste keer bewust tegen hem liep, de Klaverbladloop in 2018, viel me op dat hij er nog
bloter bijliep dan ik. Bovendein was hij spierwit waardoor ik hem vanaf die dag De melkboer ben
gaan noemen.

Dat weet hij en vindt hij leuk. We lopen samen in en uit en onderweg kunnen we elkaars bloed wel
drinken. In Ermelo had ik een heel slechte dag door de extreme temperatuur. Na 1 km moest ik als
wandelen en kwam een minuut of 3 langzamer dan mijn normale tijd binnen.. Hoewel Gerrit ook
slecht tegen warm weer kan was hij wel blijven lopen en dus ruim voor me. Hij stapte naar me toe
en zie; je moet me feliciteren. Ben je jarig of zo vroeg ik verbaasd. Ne, dit is de eerste keer dat ik je
verslagen heb Rinus. Fijn dat ik dan toch iemand blij kan maken.
Bij de RunX loop ging ik wat te hard weg en moest na 1km ook 2 maal wandelen. Ik hervond me en
liep redelijk strak de wedstrijd uit. Onderweg kreeg ik Gerrit in het vizier en ik liep langzaam op hem
in. Met 1km te gaan haalde ik hem in en liep makkelijk bij hem weg. Na afloop kwam hij mij direct
feliciteren, kijk zo is hij dan ook.
Het grappige is dat Gerrit al heel lang loopt en ik vroeger normaal op een 5km 5 a 6 minuten voor
hem zat. Zo kent hij mij, terwijl ik hem niet kende. Heb je ook zo’n eeuwige tegenstander en wil je er
eens over schrijven? Stuur een stukje naar rin.groen@planet.nl en ik plaats het.
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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.
RETIFICATIE:
In de vorige Spurt had ik gemeld dat Gerda Buitenhuis zich had afgemeld. Dit is niet juist.
Gerda is gelukkig nog steeds lid van AV Veluwe.
Groetjes,
Frank
Ledenadministrateur AV Veluwe
---------------------------------------------------------------------Op dit moment (20-5) heeft AV Veluwe de volgende aantal leden.
Soort Lid
Man
Vrouw Totaal
Bondslid
259
183
442
Blijven in principe nog tot het eind van het jaar lid.
Afgemeld
10
9
19
Verenigingslid
11
17
28
Relatielid
10
6
16
Stijging van 1,5% t.o.v. vorige Spurt
280
206
486
Deze keer een overzicht waar onze leden allemaal wonen
Woonplaats
Leden
APELDOORN
400
BATHMEN
1
BEEKBERGEN
10
BEEMTE BROEKLAND
3
DEVENTER
1
DIEREN
1
DOETINCHEM
1
EERBEEK
4
ELBURG
1
HOENDERLOO
2
KLARENBEEK
2
LEUSDEN
1
LIEREN
3
LOENEN GLD
1
RAALTE
2
SOESTERBERG
1
TWELLO
5
UGCHELEN
33
UTRECHT
1
VAASSEN
6
WENUM WIESEL
5
WIJCHEN
1
ZWOLLE
1
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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
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 apr 2019 / jul 2019)
Aanmeldingen:
Edward Veenstra
Marielle Veenstra-Berends
Marc van den Bos
Truus van der Meulen
Marieke Olthuis
Carolien van der Klauw
Kim Leendertse
Gabor Spaans
Rianne Klein Hulse
Oscar Minderman
Odette Nordkamp-Derksen
Jolanda van den Brink
Marianne Burghout
Joyce Harleman
Rian Weelink
Joris Overtoom
Jolanda van Zwol
Heleen Rijnkels

Afmeldingen:
Dick Koster
Vivinda Koster-Gorkink
Marcel de Bats
Annemieke Lebbink
Hetty Ketting Olivier
Marinus Bosman
Angelique Piest
Otto Mengelberg
Susanne Leunk
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Verjaardagen:
(Periode sep 2019 / nov 2019)
September:
Nick Palapessy
Tamara Matla
Erik Hendriks
Jildou de Jong
Karla Griede
Marga Noijens
Theo Makkink
Frank Vervoort
Jolanda Peters
Evalyne van Lokhorst
Sandria Belt
Micheline Tasseron
Marcel Derksen
Linda Vloedbeld
Kim Leendertse
Nathalie Bourgonje
Martijn Paalman
Rita van Beem
Chris Heeregrave
Diana Smies
Marielle Fluit
Gert van den Brink
Dennis Weerts
Anna Makaloy
Meike Eikelboom
Gjalt Panjer
Rein van der Hoek
Ans van den Broek-Willems
Iris de Jong
Jeroen van Beek
Helma ten Hove
Sarien van Dam
Karin van Driel
Hans van Geel
Gertjan Lahuis
Froukje Last
Dennis 't Hoen
Gerhard ter Mors
Ellen Greveling
Gerhard Brummelkamp
Angela van der Mast - Onvlee
Jeroen Willemsen
Tonnie Stouten
Irma Kleverwal
Jaya Sicco Smit
Miranda van Loon
Ingrid Roodink-Smies
Herman Mol
Hans van Driel

1
1
3
4
5
6
7
7
7
9
10
11
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
14
15
15
16
17
17
17
17
17
17
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
27
27
28
28
29
30
30

Oktober:
Henk Liefers
Mey Ping Low
Martin Helmink
Adri Derickx
Claudia de Wied
Maurice Winterman
Joke van Leeningen
Peter Mooren
Didy Heij
Erik-Jan Muts
José Tempelmans Plat-Jansen
Sandra van 't Goor
Marleen Otten
Piet Arends
Hannie Kroon
Cor van der Brink
Carina Evertse
Nils van Elzelingen
Mark Westerhof
Riemer Noort
Maurice van de Sprenge
Gett Smit
Jolanda van Zwol
Frits Reupkes
Eelco Mensinga
Ciska Lamberts
Johan van den Brink
David van Mourik
Wim de Haan
Rico van Leeuwen
Arno Uithol
Mijntje Crone
Lex Arends
Mirriam de Heus
Jan Veltman
Sibo van der Laan
Jaap Wind
Mark Groote bromhaar
Ramon Lentink
Henk Nijman
Olga Staal
Daniella Altink
Henri Rutgers
Ed Maternum
Ron Yanse
Rene van Vliet
Dennis Verzijl
Janet van Ginkel
Jan Koppers
Arjan Kiers

1
2
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
9
11
11
11
12
12
13
13
14
15
15
16
18
18
19
20
20
21
22
23
24
24
25
27
27
27
27
27
28
28
29
29
29
29
31
31

November:
Jeroen Verheul
Margriet Zweverink
Michel Maters
René Jurgens
Francis Berghuis ten Have
Denise Zonneveld
Lex van den Brink
Ingrid Jansen
Harry Kers
Jos Homringhausen
Seran Nijkamp
Marijke Poel - de Wit
Vincent van Ginkel
Gaby Faulhaber
Simon Beemsterboer
Bert Willems
Ingrid Leemkuil-van Zijverden
Judie Musch
Shayne Rookhuyzen
Meiny Klok
Annemarie Hessels
Patty Bouwens
Jan-Willem van Drieënhuizen
Simone Felder
Jan Grashuis
Ronald Harleman
Gradus Buitenhuis
Frank Oudt
Oscar Dros
Henk Kerkdijk

1
1
1
2
5
5
6
6
8
9
10
10
11
11
11
14
15
18
19
20
23
23
24
24
26
26
28
30
30
30
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Geblesseerd en dan?

Rinus Groen

Het probleem bij blessures is het vinden van de juiste hulp. Een huisarts, maar ook ziekenhuis
specialist, zal veelal kijken of je normaal kunt functioneren en daarmee is de kous af. Een voorbeeld
hiervan was een loper met huidkanker die aan de oncoloog aangaf last van zijn knie te hebben, de
reactie was: man geniet van het leven en waarom jezelf willen afbeulen door te gaan hardlopen terwijl
je ook ergens op een mooi eiland met een lekker drankje in de hand kan genieten van het uitzicht.
Dit voorbeeld illustreert de kijk op zaken door de medicus en de sporter. Dit is niet iets dat niet opvalt
in de gezondheidszorg en daarom zijn er dus ook Sport Medische Adviescentra (SMA), waar iemand
als sporter wordt behandeld en men weet hoe belangrijk het sporten voor de persoon in kwestie is.

Deze andere kijk op zaken heb ik zelf ervaren toen ik longembolie had. De internist zei op de vraag of
ik mocht hardlopen. Natuurlijk, doe gewoon alles wat je deed. Je krijgt medicatie en daarmee is alles
onder controle. Van de SMA-arts mocht ik 6 weken niet lopen. Toen ik deze tegenspraak aan de
sportarts voorlegde gaf hij aan dat de internist een mannetje van tegen de 60 voor zich ziet en denkt
dat sporten stelt niet veel meer voor op die leeftijd terwijl ik weet dat je het beest uit de bergen bent.
Het kwam tot een compromis waarbij ik wel mocht lopen, maar alleen met hartslagmeting en niet
boven de 130 mocht komen.
In ons eigen Apeldoorn is er dus ook een andere optie en dat heet Annatommie. Hieronder de link.

https://annatommiemc.nl/?gclid=Cj0KCQjwy97qBRDoARIsAITONTLvcJQvColMsJruWU3LO-ZkwlbhgNUHSDlATnZr2EfwsN_rYU3JL4aAozoEALw_wcB
Wat is nu het verschil tussen een SMA en Annatommie?
Laten we eens kijken waar Annatommie voor staat. Op de site staat:
Sportblessure, artrose of andere bewegingsklacht aan de knie, heup, voet of schouder?
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Vervolgens de uitleg:
Van wachten wordt u niet beter. Laat een diagnose stellen door één van onze orthopedisch chirurgen.
Indien nodig, kunnen we u snel opereren. Met een verwijzing van de huisarts wordt uw behandeling
gewoon vergoed door uw verzekeraar.
Het verhaal is bij Annatommie dat door het vaak shoppen (van de ene deskundige naar de andere
gaan) er enorme tijdsmarges zitten tussen de klachten en de uiteindelijk adequate behandeling. Met
een gratis inloopspreekuur hoopt men de weg naar deskundigheid in te korten waardoor ook de
kosten voor de gezondheidszorg minder worden. Hiervoor heeft men een gratis inloopspreekuur.
Hoe werkt het inloopspreekuur?
Heeft u een blessure opgelopen of heeft u klachten ten gevolge van artrose?
Kom dan naar het kosteloze inloopspreekuur bij Annatommie mc. De fysiotherapeut komt u in de
ontvangstruimte ophalen. Op basis van uw klachten adviseert de fysiotherapeut wat u kunt doen om
de klachten te verminderen. Dit kan een medisch specialistische behandeling zijn, fysiotherapie of juist
aanvullende diagnostiek. Het doel is om u van goed advies te voorzien, waar u verder mee kan.
Indien er een orthopedische indicatie is, roept de fysiotherapeut de orthopedisch chirurg erbij en
vraagt hem om even mee te kijken. U heeft voor het inloopspreekuur geen verwijzing nodig van de
huisarts. Op deze manier krijgt u de kans om laagdrempelig uw klachten te bespreken met de
fysiotherapeut van Annatommie mc.
Het inloopspreekuur wordt afgesloten met een begeleidende brief voor de huisarts, waarin de
conclusie van de screening wordt gepresenteerd. Als resultaat hiervan kan de fysiotherapeut u het
volgende advies geven.
1. Advies doorverwijzing naar de orthopedisch chirurg;
2. Advies voor aanvullende beeldvormende diagnostiek;
3. Advies start van fysiotherapie of manuele therapie bij Annatommie mc of externe fysiopraktijk bij u
in de buurt;
4. Advies start podotherapie;
5. Advies start fitness;
6. Advies voor consult huisarts (geen indicatie bewegingszorg).
Wanneer is dat inloopspreekuur?
Maandag van 8.00- 9.00 uur en van 16.00 -17.00 uur.
Via deze link kun je je opgeven https://annatommiemc.nl/inloopspreekuur/
Los van Annatommie is het goed te weten dat ook om de kosten van de gezondheidszorg omlaag te
brengen er geen verwijzing van een huisarts nodig is om een fysiotherapeut te bezoeken.
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Duur foutje

Rinus Groen

In april 2016 was ik met mijn zoon Milo in London. Geloof het of niet, maar ik kwam er bij toeval achter
dat dat weekend op zondag ook de marathon van London was. Dus stond ik al vroeg met de camera
klaar zo’n 700m voor de finish. Smullen want alles van naam en faam liep mee. De uiteindelijke
winnaar, de huidige wereldrecordhouder, Eliud Kipchoge, miste toen het wereldrecord op 8 seconden.
2.03.05 om 2.02.57. Inmiddels heeft hij orde op zaken gesteld. En het plan is zelfs om in oktober als
eerste mens onder de 2 uur te gaan lopen.
Kort voor de finish zie je het zwaaien naar het publiek en dan opeens het besef. Hij slaat zichzelf op
het hoofd en laat duidelijk merken dat als hij het geweten had dan ….. Als je op je laatste benen loopt
dan hark je je naar de finish toe. Hij zet het op een sprinten, maar helaas op dat niveau is 8 seconden
niet iets dat je even in een 2 honderdje dichtloopt.
Mocht je de wedstrijd willen zien knip en plak dit dan naar YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=V8WrlK-uS30
Ik vroeg me altijd af had het niet gekund? Op de foto die ik maakte zie je dat hij geen horloge draagt.
Moet dat als er een vrachtwagen voor je rijdt met een enorme klok? Ging er iets mis? Die vraag stelde
ik aan hem via Abdi Nageeye.
The Goat, dat is blijkbaar zijn bijnaam, gaf aan dat hij bij 40km bezig was met zijn drinken en de klok
niet zag en de auto met de klok ook kort daarna van het parcours moest. Koop een horloge bij
Decathlon was mijn gevatte advies. Duur foutje.
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Gevaarlijk warm
Meer dan de helft van de sporters houdt geen rekening met de hitte. Ze zien geen gevaar in de
extreme warmte. Dat meldt het Rode Kruis. Mensen die het te warm krijgen, kunnen last krijgen
van hitte-uitputting. Ze kunnen een hitteberoerte krijgen, die de dood tot gevolg kan hebben.
to: Shutterstock.com
Veel mensen weten niet dat hitteproblemen ook kunnen opspelen bij lagere temperaturen. Volgens
hardlooptrainer Hugo Veenker overschatten sporters zichzelf vaak. Hij probeert rekening te houden
met de warmte. Zo zei hij tegen vier pupillen dat ze beter drie kwartier in een rustig tempo kunnen
lopen, dan vijf kwartier hardlopen.

Langer herstel
Toch kozen de vrouwen voor de langere versie. "Het had geen ernstige gevolgen, maar het kostte wel
te veel energie. Ze moesten langer herstellen: twee of drie dagen in plaats van één." Wat kan er
precies gebeuren? "Je droogt uit, bloeddruk en hartslag gaan omhoog. Je krijgt hoofdpijn en de maag
is van streek", legt Veenker uit.

Volgens hem zijn sporters zo erg met hun prestaties bezig dat ze de gevolgen voor lief nemen. "Het is
ook iets van onze maatschappij. Steeds maar doorgaan met presteren." De trainingen van
woensdagmiddag en -avond heeft de trainer in elk geval al afgezegd.
Hardlooptrainer Hugo Veenker
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Artikel uit de Volkskrant waarin loopprestaties tussen mens en dier worden
vergeleken
De mens kan beter hardlopen dan veel andere dieren en heeft er – zie de marathon in Rotterdam–
nog plezier in ook. Waarom? Wetenschappers doen onderzoek naar de ‘hardloop-evolutietheorie’.
Dennis Rijnvis5 april 2019, 14:24
Ongeveer 40 duizend mensen beginnen vrijwillig aan een lijdensweg van ruim 42 kilometer in
Rotterdam. Als het startschot van de marathon klinkt, zullen ze vol enthousiasme de Coolsingel op
rennen, ook al weten de meesten heel goed dat ze strompelend de eindstreep zullen halen en dagen
nodig zullen hebben om te herstellen. Een beloning krijgen de deelnemers niet, behalve een medaille
die ze daarna waarschijnlijk nooit meer zullen dragen. Sterker nog: de overgrote meerderheid betaalt
geld voor een startplek, 75 euro.

Als je door een biologische bril kijkt, is de marathon een vreemd fenomeen. In het dierenrijk vind je
geen enkele andere soort die zomaar lange afstanden rent. Zeker, wilde paarden draven op sommige
dagen 55 kilometer, bleek in 2010 uit een studie in Australië, maar alleen als ze dichterbij geen
drinkwater kunnen vinden. En ja, wilde honden rennen soms 20 of 30 kilometer aan één stuk, maar
uitsluitend als ze een hert of een andere malse prooi opjagen. Kamelen kunnen zelfs afstanden
overbruggen van 80 tot 100 kilometer in de woestijn, maar dan moeten ze wel worden gedwongen
door menselijke berijders. In het wild waggelen de dieren hooguit 5 tot 6 kilometer per dag door het
zand.
De mens is hierin waarschijnlijk niet voor niets een buitenbeentje. Steeds meer wetenschappers
vermoeden dat onze diepgewortelde voorliefde voor langeafstandslopen te maken heeft met onze
ontstaansgeschiedenis. Nieuwe studies suggereren dat ons vermogen om marathons te lopen de
reden is dat we andere mensachtigen, zoals de neanderthaler hebben overleefd. Hoe belangrijk was
hardlopen precies voor onze evolutie? En hoe kan het dat we er zo veel plezier aan beleven?
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De theorie dat homo sapiens is ‘gebouwd’ voor
het rennen van lange afstanden ontstond eind
jaren negentig dankzij een varken dat op een
loopband rende. Het was een experiment van een
evolutionair bioloog, Daniel Lieberman van de
Universiteit van Harvard. ‘Het doel was om uit te
zoeken in hoeverre de botten in de kop van het
dier te lijden hadden onder het rennen’,
verklaarde Lieberman in 2010 in The New York
Times.
‘Op een dag kwam er een collega binnenlopen,
Dennis Bramble. Hij keek naar het varken en zei:
‘Hé, dat beest kan zijn kop niet stilhouden.’’ Het
wiebelende hoofd van het varken zette de twee
wetenschappers aan het denken. ‘We
realiseerden ons opeens dat wij mensen een
speciaal ligament in onze nek hebben dat ons in
staat stelt ons hoofd stil te houden tijdens het
lopen. Dat geeft een evolutionair voordeel: we
vallen minder snel en raken minder vaak
geblesseerd.’
Het inspireerde Lieberman en Bramble tot een
intrigerende onderzoeksvraag: zou homo sapiens
miljoenen jaren geleden door natuurlijke selectie
op de Afrikaanse savanne meer van dit soort
hardloop-aanpassingen hebben ontwikkeld? Mensen kunnen namelijk uitzonderlijk lang rennen. Op de
sprint verliezen we kansloos van jachtluipaarden en tijgers. Maar op de lange afstand kunnen we met
gemak een hond en soms zelfs een paard bijhouden. In Schotland wordt bijvoorbeeld jaarlijks de Man
vs Horse-race georganiseerd, een wedstrijd over 35 kilometer tussen mensen en paarden. Op warme
dagen lukt het mensen incidenteel om te winnen.
Het onderzoek naar hardloop-aanpassingen van Lieberman en Bramble bleek vruchtbaar. In 2004
publiceerden ze een spraakmakende studie in Nature waarin ze betoogden dat het menselijk lichaam
is geëvolueerd om langdurig hard te lopen.
In vergelijking met andere mensachtigen hebben we bijvoorbeeld een relatief klein hoofd en smaller
gebit, waardoor ons hoofd beter in balans blijft tijdens het lopen. Het spierweefsel van onze nekband
zorgt ervoor we de schokken van ons hoofd tijdens het lopen goed kunnen opvangen. We hebben
zweetklieren op onze schedel, voorhoofd en gezicht, en weinig lichaamshaar, zodat we gemakkelijk
warmte kwijtraken tijdens het rennen. Onze benen zijn relatief lang en we hebben bijzonder stevige
knieën, waardoor we grotere stappen zetten dan de meeste diersoorten en minder snel blessures
oplopen. Maar het allergrootste duurloopwapen van homo sapiens is waarschijnlijk de achillespees. Bij
elke landing van de voet spant deze pees zich aan en wordt er energie in opgeslagen. Die energie
komt weer vrij bij de volgende stap, zodat we relatief weinig spierkracht verspillen.
Als de mens echt tot ‘rendier’ evolueerde, is de grote vraag natuurlijk: waarom? Wat schoten we in de
loop van de evolutie op met langdurig hardlopen? Lieberman speculeert in zijn studie dat oermensen
een miljoen jaar geleden nog geen geschikte wapens hadden om dieren op afstand te doden. Mogelijk
hadden ze maar één optie om te jagen: net zo lang achter zoogdieren zoals mammoeten aanrennen
totdat deze doodvermoeid de strijd opgaven.
De Amerikaan komt ook met een alternatieve verklaring. Misschien renden mensen niet achter dieren
aan, maar waren het gewoon opportunisten die, zodra ze ergens aasgieren in de lucht zagen cirkelen,
zo snel mogelijk naar het kadaver holden.

Het zou kunnen verklaren waarom ons brein genotstofjes aanmaakt bij het hardlopen. Onderzoekers
van de Universiteit van München ontdekten in 2008 dat de hersenen van mensen na een
hardloopsessie van twee uur een grote hoeveelheid endorfinen produceren, die zich aan dezelfde
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receptoren in de hersenen binden als cannabis. De meeste proefpersonen voelden zich daardoor
euforisch. Is dat een miljoenen jaren oude aanmoediging van ons brein om voedsel te gaan zoeken?
‘Mensen moesten in die jacht op eten misschien andere aaseters te snel af zijn, hyena’s bijvoorbeeld,
of andere mensachtigen’, schrijft Lieberman in zijn studie.
En toeval of niet, nieuwe studies suggereren dat uitgestorven menssoorten zoals de neanderthaler
juist niet waren aangepast om lange afstanden te rennen. De Britse onderzoeker John Stewart van de
Universiteit van Bournemouth liet onlangs het dna van negen neanderthalers analyseren wier botten
zijn opgegraven in het noordwesten van Europa. Vervolgens werd het genetisch profiel uit die botten
vergeleken met een controlegroep van moderne mensen. Wat bleek? De neanderthalers hadden
opvallend veel genen waarvan inmiddels bekend is dat ze zorgen voor spieropbouw en
sprintvermogen, en weinig genen die het duurvermogen stimuleren.
Niet onlogisch, vindt Stewart. Hij analyseerde ook grondlagen waarin de neanderthalers waren
opgegraven. Daarbij stuitte hij op botfragmenten van veel kleine knaag- en zoogdieren, soorten die
voornamelijk in bossen voorkomen. Als neanderthalers vooral in bosrijke gebieden waren gevestigd,
had dat waarschijnlijk gevolgen voor hun jachttechniek en loopstijl. In een bos kun je niet achter dieren
aan rennen, want ze verdwijnen snel uit het zicht. ‘Je zult je prooi eerder besluipen en dan zo snel
mogelijk in hun buurt moeten komen om ze te doden’, laat de Brit weten.
Kortom: neanderthalers waren waarschijnlijk meer sprinters dan wij. En die specialisatie kan ze best
eens zijn opgebroken, denkt Stewart. Door de kou veranderden in de laatste ijstijd uiteindelijk grote
stukken van Europa in vlaktes waarop geen bomen meer konden groeien. In die omgeving konden
dieren hun belagers al van verre zien aankomen. De sprintende neanderthalers waren dus kansloos.
‘Ze verloren mogelijk de concurrentie van de moderne mens, die toen ook al vanuit Afrika naar Europa
was gekomen en wél lang achter dieren kon aanrennen.’
Edward Muybridge's bewegingsstudie uit 1887. Beeld Getty Images
Maar kun je de evolutionaire strijd van de mens echt terugbrengen tot een hardloopwedstrijd? Niet alle
wetenschappers slikken dat idee. ‘De eerste mensachtigen waren slimme opportunisten’, zegt Paul
Storm, docent biologie aan de Hogeschool van Rotterdam en antropobioloog. ‘Ze konden
waarschijnlijk in uiteenlopende landschappen overleven, mede door hun voeding aan te passen. Het
gaat wat te ver om de strijd tussen mensachtigen alleen maar te benaderen vanuit hardlopen.’
Hij vermoedt dat de evolutionaire strijd tussen mens en neanderthaler bijvoorbeeld ook een
gewelddadige kant had. ‘Als ik naar de moderne wereld kijk en de vele oorlogen, zou het in mijn ogen
best eens kunnen dat wij neanderthalers op een niet-vredelievende manier hebben verdreven, in
plaats van alleen met hardlopen.’
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COOPERTEST EN BAANLOOP
NAJAAR
Woensdag 2 oktober 2019
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, zo hoef je niet te
denken.
De Coopertest en Baanloop 5000m, echt
iedereen die kan lopen, kan meedoen.
Sterker nog dit wordt aangemoedigd, want
de ervaring leert dat hoe meer lopers
meedoen, hoe gezelliger zo’n
baanwedstrijdje wordt.
De 5000m is de 3e wedstrijd voor het
Clubkampioenschap 2019!!!
Het Clubkampioenschap is voor alle lopers
van AV Veluwe. Doe jezelf en ons een
plezier en meld je aan, zodat we tijdig de
serie-indeling kunnen maken. Iedereen jong
of oud mag en kan meedoen. Je maakt zelfs
kans om kampioen te worden, want natuurlijk
worden de eindtijden op basis van je leeftijd
omgerekend met de correctiefactor, de
Sterkenfactor. Vanaf ongeveer 22.00 uur is
de bijbehorende prijsuitreiking in de kantine
van CSV Apeldoorn. Ook als je niet meedoet
aan het clubkampioenschap kun je
aanschuiven voor een drankje.
Aanmelden Coopertest en serie-indeling Clubkampioenschap
Iedereen kan zich gratis aanmelden bij Karin van Driel en Irma Kleverwal door het aanmeldformulier in
te sturen. Ook is na-inschrijving op de dag zelf mogelijk, maar wij zien liever dat jullie je online
aanmelden.
Inschrijven voor de Coopertest en Baanloop
Dit kan alleen op de wedstrijddag vanaf 18.45 uur.
Kosten
Voor alle onderdelen geldt hetzelfde bedrag, namelijk €3. Geen pinmogelijkheid, dus neem voldoende
contanten mee. Gepast betalen!
Starttijden
19.00 uur Coopertest
19.30 uur Baanloop 5000 meter
Locatie en kleedruimte
Atletiekbaan Orderbos Apeldoorn. Douche- en kleedgelegenheid en EHBO aanwezig.
Meer informatie?
Wil je mailen met de organisatie?
Wedstrijdsecretariaat AV Veluwe
Routebeschrijving
Rijdende op de A1 neemt u afslag 19 Hoenderloo. Vanaf de snelweg 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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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

Veluwe op pad
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Trainen voor de 7 Heuvelenloop
Op het moment van schrijven, hebben we net de 1e training gehad op de woensdagavond 19.00 uur
voor de 7 Heuvelenloop. In 12 weken werken we naar het evenement toe die plaats vindt op
zaterdagavond 16 november (7 km.) en zondagmiddag 17 november (15 km.). Zo’n 2 weken voor het
evenement zal het parcours in Nijmegen verkent worden.
Op de 1e training waren er bijna 20 atleten, na de warming-up - loopscholing hebben we groep
gesplitst in een groep voor de 7 km. en de andere 15 km. Zoals bekend bij onze mooie vereniging,
was vanaf het 1e moment de sfeer goed. De verhalen over wat er de afgelopen jaren gelopen was,
gingen over en weer.
Zijn er nog enkele atleten die willen aansluiten bij deze training, er zijn nog enkele plekken. Meld je
aan via de website – https://www.avveluwe.nl/samen-met-av-veluwe-trainen-voor-dezevenheuvelenloop/.

Na de 7 Heuvelenloop zal deze groep trainen naar de 10 Engelse mijlen van de Midwintermarathon
(1e zondag van februari) , vervolgens de Marikenloop (zo rond half mei) ook voor mannen vanaf 2018
en dan de RunX loop in augustus. Zo traint deze groep elke keer weer naar een evenement toe, het
hele jaar door.

Tinus Kleverwal
Trainer AV Veluwe.
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Nieuw oud gezicht
Bij RunXstaat sinds enkele maanden Wieger Wiggemans in de winkel. Voor velen een nieuw gezicht.
Maar voor de insiders juist een bekend gezicht. Bij Daventria gloreerde hij als een zeer talent volle
jeugdatleet tot ongekende hoogte. Op de zwart-wit foto van 1980 maakt hij het Rob Druppers moeilijk
bij het ingang van de laatste ronde van de 800m en anno 2019 is het minder druk om hem heen
tijdens de RunX loop waar je als personeelslid met goed fatsoen natuurlijk niet mocht ontbreken.
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Ingrid Albers overleden
Geheel onverwacht was daar plots in de Stentor bij het
overlijdensberichten de naam van Ingrid Albers te lezen.
De zeer verdienstelijke Apeldoornse atlete was na een
kort ziekbed veel te jong overleden op haar 49-ste.
Ingrid was ook ruime tijd actief als Ingrid Lemke, maar
nam na haar scheiding haar meisjesnaam weer aan.
Op onderstaande foto is zij in tweestrijd met Andrea
Deelstra tijdens de Asselse mijl waar zij slecht 4
seconden achterAndrea op een tweede plaats eindigde.
Ingrid was ook actief als jeugdtrainster.
Wij wensen haar twee dochters en de overige
familieleden veel sterkte met dit verlies.
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Volkswijsheden

Dirk Boelens

Dirk Boelens, geriater en hardloper (triatleet), 37 jaar, getrouwd met Alianne en vader van 1 zoon en 3
dochters.
Laten we er eens wat volkswijsheden tegenaan gooien en je mening hierover vragen in relatie
met sporten op hogere leeftijd:
Rust Roest:
Oftewel “use it or lose it”, een gevleugelde uitspraak en ik kom het veel tegen in mijn werk. In het
ziekenhuis proberen we iedereen zo snel mogelijk weer in beweging te krijgen na een periode van
ziekte.
Als je als gezonde 30-er ziek bent en je ligt een week op bed dan kan je al tot 8-10% aan spierkracht
verliezen en bij ouderen die 2 weken volledige bedrust hielden kan dit oplopen tot 30%. Dat is fors. De
kracht kan je weer terugkrijgen mits je in goede conditie bent vooraf.
Daarnaast blijkt dat duursport het risico op het ontwikkelen van geheugenproblemen (dementie)
verminderd, dit werkt onder andere via het verbeteren van de doorbloeding van de hersenen en het
voorkomen dat de hersenen krimpen.
Jong geleerd oud gedaan:
Wat vooral van belang is om jong te leren, is
het plezier in sport. Er is grote winst te behalen
als de jeugd een goed voorbeeld heeft waar ze
zich makkelijk aan kunnen optrekken en
daardoor geïnteresseerd blijven voor sporten
en bewegen. Daarnaast kan je een nieuwe
sport ontdekken waardoor de stelling niet altijd
opgaat. Kijk maar naar Annemiek van Vleuten:
pas nadat ze door knieblessures niet meer kon
voetballen, is ze op latere leeftijd gaan

wielrennen. En met groot succes. Dus je bent
nooit te oud om te beginnen met iets nieuws.
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Oude lieden moeten het met de tanden houden:
Oei, deze moest ik even opzoeken. Het betekent dat ouderen goed moeten blijven eten. Over het
algemeen verandert er wel wat in een lichaam dat ouder wordt. Iets meer vetmassa, iets minder
spiervolume. Wil je blijven hardlopen tot op hoge leeftijd, dan kan het verstandig zijn wel aandacht te
blijven houden voor core-, en balans-, en krachttraining. Dat geldt zelfs voor de oudste ouderen
(>85jr). Ook bij die groep wordt steeds meer onderzoek gedaan. Met name in relatie tot operaties /
behandelingen en ouderen die (vaak) vallen. Er is onderzocht dat zelfs op hoge leeftijd spieren sterker
kunnen worden en dat het opsporen en behandelen van ondervoeding maakt dat deze ouderen
daardoor beter kunnen functioneren of beter uit een operatie kunnen komen.
Ouderdom komt met gebreken:
Er springen mij gelijk 2 mensen in gedachten die ik in het afgelopen jaar heb gezien. De ene was een
man van dik in de 80 die vertelde dat hij mijn advies om elke dag 30 min te gaan wandelen had
opgevolgd. Hij vertelde dat hij zich lichamelijk stukken prettiger voelde, minder medicatie nodig had
voor zijn suikerziekte (diabetes mellitus). Maar bovenal omdat hij dan thuis weer wat meer te bepraten
had met zijn vrouw.

De tweede was een vrouw van 75 die vanwege incontinentie niet meer met de trein durfde en
nauwelijks meer buiten kwam. Ze werd hier angstig van en kwam zodoende in een vicieuze cirkel. We
konden medicatie afbouwen en ze is naar bekkenbodemtherapie geweest. Dat hielp een beetje, maar
dat stopte na 10 sessies. Ze was erg gemotiveerd en is toen begonnen met core-training bij een
personal trainer: nu heeft ze nauwelijks meer klachten van incontinentie. En het allerbelangrijkste: ze
durft weer in de trein.

Succesverhalen, en helaas niet altijd bij iedereen mogelijk, maar het biedt hoop en perspectief dat ook
met een gebrek er mogelijkheden zijn. Ook langdurige klachten en blessures kunnen over gaan,
zodanig verbeteren dat de sportbeoefening weer mogelijk is.
Of, misschien vind je in een ander discipline van beweging wel weer een nieuwe uitdaging. In dit
kader wil ik graag het makkelijk leesbare boek van Matt Fitzgerald over de psychologie van mentale
weerbaarheid adviseren: “How bad do you want it?”. Alle hoofdstukken zijn even indrukwekkend maar
lees vooral het hoofdstuk “Passion knows no age”.
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Wat oud is knort graag, wat jong is speelt graag:
De gebieden in de wereld waar ouderen het oudste en het gezondste oud worden leven vaak in
zogenaamde “blue zones”. Onderzoek laat zien dat deze groepen zo gezond oud worden mede door
hun dieet (veelal gezonde voeding met veel groenten en met eiwitten en vetten uit vis) maar vooral de
sociale cohesie.
Dan gaat het vooral over wat voor elkaar over hebben, als er iemand ziek is even langs gaan, elkaar
uitnodigen en stimuleren tot activiteit. Doe iets. In duursport vind je dit allemaal, mensen zoeken
allemaal een uitdaging en die kunnen ze gemakkelijk vinden in een groep. Interessant is dat je dit ook
steeds meer terugziet in de topsport.
Kijk maar naar de top van het hardlopen (bijv Eluid Kipchoge en zijn groep in de Rift vallei van Kenia),
maar ook binnen de trail / skyrunning (bijv team van HOKA in Flagstaff) en wielrennen (alle teams in
de grote rondes). De top omringt zich met een groep waarmee ze trainen, ontspannen en leven. Slow
living, fast running.

Graag sluit ik dan ook af met een quote uit het boek Born to Run van Christopher McDougall: “this
ninety-five-year-old man came hiking twenty-five miles over the mountain. Know why he could do it?
Because no one ever told him he couldn’t. No one ever told him he oughta be off dying somewhere in
an old age home. You live up to your own expectations, man. You don't stop running because you get
old, you get old because you stop running.”
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De verdwenen loop – De FAPO cross
Toen Philips zich in Apeldoorn vestigde besloot de personeelsvereniging ook een 2 jaarlijks loopje
voor het personeel te houden in het bosje recht tegenover haar vestiging aan de Laan van
Malkenschoten.
Er kon gekozen worden uit 2 afstanden de 3 en 6 kilometer, respectievelijk 3 of 6 ronden van 1km. Als
je voor het eerst liep kreeg je een soort erekruis. Bij een volgende deelname kreeg je een 2, 3 of 4 in
de vorm van een klipje dat je om de uiteinden heen kon vouwen.
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RunXloop 2019
Of het nu RunnersWorldloop of RunX loop heet, warm is het altijd. Een nieuwe sponsornaam dus en
het concept was als vanouds en de deelname was weer geweldig. Mooi om al het AV Veluwe te
ontwaren in de kleurrijke stroom van zwoegende hardlopers.
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Sfeerimpressie van een baanwedstrijd.

Nils van Elzelingen

Op vrijdagavond 30 augustus rijden Tonnie,
Ramon en ik om 8 uur ’s avonds weg voor
een wedstrijd op de baan in Utrecht. Het idee
was pas eerder die week spontaan ontstaan
tijdens de warming-up van de baantraining.
Het leek ons alle drie leuk om weer eens aan
een wedstrijd op de baan mee te doen.
Tonnie is superervaren en doet al decennia
lang mee aan diverse loopevenementen. Het
kostte hem dan ook weinig moeite om ons
enthousiast te krijgen voor het evenement in
Utrecht.
Ramon was net terug van vakantie en was er
echt aan toe om zichzelf weer eens sportief
te testen. Tonnie en ik hadden het vorige
weekend een lekkere wedstrijd gelopen en
hadden dus ook weer zin in een wedstrijdje.
Om ons optimaal voorbereiden in de korte
tijd die ons nog restte overlegden we met
trainer Henk. Goed nieuws: de
oorspronkelijke intervaltraining van 12 keer
400 meter in het 10 km tempo werd voor ons
vervangen door 6 keer 500 meter in het 5 km
tempo en we kregen ook nog een dubbel zo
lange pauze van 200 meter. Deze training
verliep goed en op de donderdag deden we
lekker rustig aan. En toen werd het vrijdag…
Ramon had zich door onze zielige verhalen laten overhalen om chauffeur te zijn. Het voelde heerlijk
verwend om thuis te worden opgehaald en bij de startlijn te worden afgezet. Dank hiervoor Ramon,
hier kan ik echt aan wennen.
Onderweg naar Utrecht kwamen de verhalen goed los over alle fiets-,voetbal- en atletiekevenementen
van dat moment en van onze eigen ambities voor de wedstrijd. Het gapen werd langzaam minder en
we kwamen steeds meer in de stemming om lekker te gaan sporten.
Toen we onze startnummers ophaalden was het al een drukte van belang op en rond de baan. In
totaal hebben 500 atleten zich aangemeld voor de verschillende onderdelen die op het programma
staan. Het is inspirerend om te zien dat er een enorm divers deelnemersveld is, dat uiteenloopt van
junioren tot masters 60+. Daarnaast doet een aantal atleten met beperkingen mee en is er een race
voor wheelers. Kortom wij hadden meer dan genoeg om te bekijken en al snel werd het tijd om lekker
in te gaan lopen.
Rond 11 uur ’s avonds mochten we van start in onze series. Door het grote aantal aanmeldingen
stonden er in elke serie liefst 28 atleten aan de start. Dat was best even wennen omdat iedereen
eigenlijk het liefst zoveel mogelijk aan de binnenkant van de baan wil lopen. De temperatuur is
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ondertussen afgekoeld naar een heerlijke
18 graden en op de baan ontstaan
groepjes lopers die streven naar
vergelijkbare eindtijden.
Het loopt heerlijk in zo’n groepje en dat
zorgt samen met een lekker upbeat
muziekje, aanmoedigingen langs de kant
en het commentaar van de speaker voor
een goede vibe. Nieuw in deze wedstrijd
is voor ons het gebruik van een
lichtsignaal langs de kant dat het
beoogde tempo aangeeft. In elke
wedstrijd wordt de verwachte eindtijd van
de snelste en de langzaamste loper
zichtbaar in een spoor van groene dan
wel rode lichtjes. Dit is een mooi gezicht
voor de toeschouwers en werkt als een
geweldige haas voor de betreffende
lopers. Ik heb het geluk dat ik de
langzaamste tijd heb opgegeven in mijn
serie. Hierdoor heb ik continu een spoor
van rode lichtjes in mijn ooghoek en zie ik kans exact te finishen in mijn streeftijd. Heerlijk, hulde voor
de lampjes! Ramon loopt een stoere wedstrijd, maar hij merkt dat hij in de vakantie minder heeft
kunnen trainen. Hierdoor heeft hij super hard moeten strijden maar komt met opgeheven hoofd over
de finish. Ook is het bijzonder dat er in zijn serie een wereldrecord wordt gelopen voor vrouwen
60+.Tonnie wist zich na een tumultueuze start goed terug te vechten, maar zijn eindtijd doet geen
recht aan zijn huidige vorm. De EHBO zorgt letterlijk voor een pleister op de wond.
Na afloop hebben we meer dan genoeg om over na te praten en na nog even rustig te hebben
uitgelopen stappen we weer tevreden in de auto. Het was een bijzonder leuke avond die aantoont hoe
leuk en gezellig hardlopen is. Lopen op de baan is ook echt anders dan lopen in het bos, beide
ondergronden bieden hun eigen charme. Ik moedig iedereen aan om ook een keer mee te doen aan
een wedstrijdje op de baan. Op 2 oktober is er een mooie laagdrempelige gelegenheid om dit te doen
bij de Coopertest of bij de 5 kilometer die AV Veluwe organiseert. Voor meer informatie verwijs ik naar
onze website en/of het artikel in deze spurt.
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RANDERODE CROSS
Zondag 3 november 2019
In de maand november is het elk jaar weer
afwachten hoe het met het weer is
gesteld. Hoe dan ook staan er elk jaar weer
vele regionale lopers aan de start voor de
modderigste loop van Apeldoorn.
Wees niet bang, want de zon schijnt ook
vaak genoeg! De parcoursbouwers lopen
standaard in de week ervoor meerdere
malen over het parcours om op zondag niet
voor onverwachte verrassingen te staan.
Het grote blad wordt van de paden
weggeharkt en de onzichtbare boomwortels
worden met wat lint en witsel weer zichtbaar
gemaakt voor alle zondagslopers.
Veel strijd en snelle tijden voorin. Achterin
vooral blije gezichten en trotse familieleden.
In plaats van de vertrouwde AV Veluwe
agenda krijg je nu een kopje eigengemaakte
snert aangeboden!
Starttijden
11.00 3,2km (1 ronde)
11.00 6,4km (2 rondes)
11.00 9,6km (3 rondes)
11.00 16km (5 rondes)
Kosten
3,2km € 5
6,4km € 7,50
9,6km € 8,50
16km € 9,50
Na-inschrijving 3,2km €5 6,4km, 9,6km en 16,1km €10
Inschrijven
Voorinschrijven is nog niet mogelijk. Op de wedstrijddag zelf is er mogelijkheid tot nainschrijving. Gepast betalen!
Locatie
De start en finish is bij Zr. Meijboomlaan onder het viaduct te Apeldoorn. Zie routebeschrijving
onderaan deze pagina. Geen douche en kleedgelegenheid aanwezig. EHBO wel aanwezig.
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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).

