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SPURT

clubblad van Atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn

Van de voorzitter.
De Midwinter zit er weer op. Dit jaar heb ik zelf gekozen voor de hele marathon. Toch een
hele onderneming voor een gemiddelde middenafstandloper. Veel trainingsuren en
kilometers gemaakt. Duurlopen tot 35 kilometer; zelfs een complete marathon als
voorbereiding.
Daarna de onvermijdelijke terugslag: blessure aan de linkerkuit gevolgd door een blessure
aan de rechterkuit. Leer ik het dan nooit? Ben ik echt nog niet wijzer na 53 jaar? Kennelijk
niet. Net op tijd was ik hersteld.

Op de dag zelf was het guur weer, zoals de meeste van jullie wel gemerkt zullen hebben.
Voor mijn doen rustig begonnen, maar na 30 km het toch weer erg zwaar gekregen.
Gelukkig heb ik wel de finish gehaald in mijn tiende marathon. Nu als toetje de 3000 meter
NK indoor eind februari in ons mooie Omnisportcentrum. Verstandig? Gekkenwerk!
Gelukkig mag je op mijn leeftijd ongestraft domme dingen doen.
Veel leesplezier! Rene van Vliet
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Een nieuw oud gezicht
In 1978 ben ik op initiatief van Ans Nijhof-Tesselaar van AV’34 naar AV Veluwe overgestapt en me meteen
met enorm enthousiasme op allerlei wijze voor de club gaan inzetten. Secretaris, Penningmeester,
Spurtverspreider, enz.enz. Mijn liefde voor de club was zo groot dat ik zelfs uit eigen zak clubkleding ging
laten maken. Ook ben ik regelmatig voor gek versleten vanwege mijn hang naar de methode Verheul.
Altijd ben ik stronteigenwijs geweest en heb ik veel dingen er gewoon doorgedrukt zoals de coopertest.
Vergevensgezind was ik nooit (zelf noem ik het liever niet vergeetachtig) zodat ik op een jubileum van de
club zelfs symbolisch een zandauto kreeg. Ook zeur ik vreselijk bij mensen om ze vooral maar lid te maken
van de club en met de laatste aanwinst, Astrid Beerten, denk ik ook een dikke vis binnengehaald te hebben.
Een jaar of 12 heb ik de CB Loop georganiseerd en 10 maal ben ik als reisleider met een groep lopers naar de
marathon der marathons geweest; Athene. Met veel plezier schrijf ik regelmatig korte stukjes voor het
onvolprezen loopkrant.nl van onze webmasteres Fiona.
Dit waren in de ogen van onze voorzitter precies de funtie-eisen voor iemand die de taak van redacteur van
Nelleke Evers moest overnemen. Voldoet Nelleke ook aan deze eisen?
Feit is dat ik schrijven leuk vind maar alle technische ins en outs van Word en Excell niet ken maar door veel
hulp van Fiona en mijn dochter Eline met de dag ook hier handiger in word.
Nu kan ik moeiteloos elk kwartaal een Spurt volschrijven, maar dan kunnen we het blad beter Rinus gaan
noemen. U kunt mij dus altijd iets mailen, schrijven of vertellen en ik zorg dat het in de Spurt komt. Harde
porno en afbeeldingen van Leon Haan worden niet geplaatst maar voor de rest doe ik niet moeilijk.
De maandelijkse vergoeding van 200 euro heb ik resoluut van de hand gewezen want ook nu is mijn
clubliefde nog groot.
De kracht van een columm is dat hij kort en pakkend moet zijn en het liefst met een staartje vertelde een
vervent lezer van mijn stukjes, dus ik stop nu met schrijven.
Veel leesplezier elk kwartaal, want dat is de frequentie waarmee ik de Spurt vol denk te krijgen.

Rinus Groen
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Mijn eerste marathon: New York City Marathon, 2 november
2008
Ik ben er van overtuigd dat iedereen die de marathon wil lopen, deze ook daadwerkelijk kan lopen. Uiteindelijk gaat alles om motivatie.
Tijdens de kerst van 2007 had ik besloten dat ik - na 15 jaar zonder enige vorm van sport - weer fit wilde worden. Ik wilde ook weer meer
balans in mijn leven terugbrengen. De spreekwoordelijke druppel was dat de gaatjes in mijn riem op waren. Na tien maanden training en
aangepast eetpatroon blaakte ik van zelfvertrouwen en waren mijn gezondheid en vitaliteit weer in ere hersteld. Daarnaast was ik ook
meer dan 20 kilo afgevallen.
Ik geloof dat ambitieuze doelen de meeste mensen kunnen motiveren. Mijn reden om voor New York te kiezen was tweeledig: a) gr ote
'zuigende' werking door het charisma van deze loop, b) enorme stok achter de deur doordat ik mijn ambitie aan iedereen verteld had. Veel
mensen - inclusief familie en vrienden - verklaarden me voor gek, en hebben me aangeraden om het bij 'joggen' te houden. Helaas
motiveerde joggen me niet zo. De bemoedigende opmerkingen misten hun uitwerking niet: ik ging nog meer trainen.
Juist het trainen vond ik prachtig: heerlijk door de bossen lopen. Langs de Apenheul, achterlangs het Kristalbad, langs Hoog-Soeren, over
de hei, door het bos en over de weg. De duurlopen
waren echt genieten. In het begin heb ik op
muziek gelopen, maar - door gebrekkige
koptelefoons - merkte ik hoe rustgevend de
natuur was. Daarna heb ik eigenlijk nooit meer op
muziek gelopen. Zelfs de regen en de maan
hielden me niet binnen. De meeste weken heb ik 3
- 5 keer per week gelopen. De laatste twee
maanden heb ik zelfs 10 uur per week gelopen,
gelukkig vond ik hiervoor tijd in mijn
werkschema. Soms ging ik ook even tijdens lunch
lopen. Een echte aanrader: je voelt je als herboren
wanneer je weer achter je bureau plaatsneemt.
Af-en-toe trainde ik ook met AV Veluwe mee.
Vooral de interval training vond - en vind ik nog
steeds - zwaar. Door mijn internationale werk kon
ik helaas niet veel gemeenschappelijk trainen. Ook
op mijn buitenlandse reizen gingen mijn
renspullen mee. Ik heb mijn kilometers gemaakt
in Bath, Brussel, Londen, Nice, Orlando, Tel Aviv,
Wenen en onbekendere oorden. Je koffer gaat wel
iets onaangenamer ruiken, maar je leert deze
steden toch op een andere manier kennen. Toch
loop ik het liefst in de bossen bij Apeldoorn.
De eerste wedstrijd die ik heb gelopen was de
'acht van Apeldoorn' in februari (0:40). Ik wist
niet dat ik zo snel kon lopen. Ik was hier echt over
verbaasd: wedstrijd element deed me echt veel
sneller lopen. Net daarvoor had ik mee al
aangesloten bij AV Veluwe, waarmee ik ook een
proefrondje had gelopen. Dit beviel me goed. In
mei had ik mijn eerste halve marathon gelopen in
Zwolle (1:40). Ik vond dit een fantastische
belevenis, vooral de bandjes die door de stad
verspreid stonden. In september heb ik zelfs twee
halve marathons gelopen: Hoogland/Amersfoort
(1:28) en Haarlem (1:26). De enige kanttekening
die ik zou kunnen maken zou zijn dat het
Nederlandse publiek qua enthousiasme nog veel
kan leren van de Amerikaanse toeschouwers.
Ik was in januari begonnen met de ambitie om de marathon uit te lopen. In februari dacht ik al om binnen de 5 uur te finishen . Na Haarlem
dacht ik serieus een kans te hebben om binnen 3:30 te kunnen finishen. In oktober begon ik opeens te fantaseren over de drie uur grens. Ik
had namelijk een DVD gezien waarin een loper sprak over de 'magische' 3 uur grens, terwijl ik alleen bekend was met de 4 uur grens.
Mijn reis naar New York was georganiseerd door ATP, waarmee nog eens 100+ marathon lopers meevlogen. Ik zat met nog 80 andere
lopen in het Radisson hotel vlak bij Times Square. De vliegreis en de dagen voor de marathon in New York waren erg mooi: iedereen zat
in hetzelfde straatje. Iedereen had een aanstekelijke dosis van nerveusiteit en ambitie. Hoewel ik eerder in New York was geweest (toen het
WTC nog stond), heb ik enorm genoten van de fietstocht en de cruise over de Hudson (zonder vliegtuig).
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Toen was het zover.
De bus vertrok om 06.00 AM van het hotel. Gelukkig had ik de vorige avond mijn spullen al klaargelegd. Ik had ook een goedkoop
joggingpak mee om het komende drie uur wachttijd te overbruggen. Na het inleveren van je kleren moest je namelijk nog een lange tijd
wachten. De ochtend was het ongeveer 6 - 8 graden, zonneschijn met een guur windje. Een joggingpak was dus geen overbodige luxe. Een
halfuur voor aanvang werden we naar onze fuiken geleid. Ik zat ik het blauwe fuik met de eerste starttijd. Deze keer werkte New York
namelijk met 3 starttijden (09.20, 09.40 en 10.00 uur), waardoor niet opeens 40.000 lopers het parcours opgaan, maar deze opgeknipt zijn
in drie groepen die elk 20 minuten na elkaar starten.
De eerste tien kilometer gingen erg lekker, met als enige uitdaging duidelijkheid krijgen over mijn gemiddelde kilometertijd. Het parcours
was namelijk nogal heuvelachtig. Het publiek was fantastisch. Iedereen kende me: ik had mijn naam op mijn shirt laten drukken . Het leek
wel of heel New York mijn naam schreeuwde: 'go, Alex', 'Looking good, Alex', etc. Na 10 km zat ik in een lekker ritme. Ik had ook iemand
gevonden die ook onder de drie uur wilde lopen en daar klampte me ik me aanvast. Bij het halve marathon punt zag het er nog goed uit: ik
liep nog zes minuten voor op mijn 3:00 schema.
Ergens tussen de 33 - 35 kilometer kon ik mijn loopmaatje niet
meer bijhouden. Mijn benen wilden gewoon niet meer zo snel,
terwijl mijn wilskracht dat nog echt wel wilde. Vanaf dat punt
hoorde ik het publiek niet meer, en werd alle aandacht naar
'binnen' verlegd. Ik kreeg opeens ontzettend veel dorst. Ik weet
niet meer goed hoe ik de volgende kilometers heb afgelegd,
maar afzien is een 'understatement'. Pas toen ik Centraal Park
in liep voor de laatste drie kilometer, 'ontwaakte' ik weer. Van
deze laatste drie kilometer - net als de eerste 33 km - heb ik
echt genoten. Met de finish in zicht wilde ik nog even
accelereren, maar nog steeds lieten mijn benen dit niet toe. Ze
waren helemaal op! Ik werd geklokt op 3:06:46. Ik was erg
voldaan, maar ook erg op!
Na de finish sjokten mijn medelopers en ik als zombies naar de
wagens waarin onze kleding bewaard werd. Nadat ik
aangekleed was heb ik nog drie uur lopers aangemoedigd op de
hoek van Centraal Park. Daarna ben ik naar het hotel gegaan
met de metro: lopen zat er niet meer in. 's avonds hadden we
een feestje en hebben we heerlijk gegeten. In de dagen erna
ging het lopen steeds beter. Na vijf dagen kon ik weer normaal
lopen.
Dit was echt een belevenis om nooit meer te vergeten. Ik heb
mezelf nu beloofd elk jaar een buitenlandse marathon te lopen.
Dit jaar wordt dat Berlijn. De bedoeling is dat ik nu wel onder
de 3:00 uur loop. We zullen het zien. Uiteindelijk gaat het niet
om de marathon zelf, maar om de reis er naar toe. Stay fit!

Alexander Lethen, alethen@yahoo.com

Actualiteiten clubrecords 2008

Andre Pelgrom

In de zomerperiode zijn de nodige clubrecords op de baan aangescherpt, met name in de sinds enkele jaren
geldende m35+ klasse. Coming man Ton Berghout richtte zich vooral op de kortere afstanden en wist binnen
enkele maanden 3 clubrecords op zijn naam te schrijven; 300m, 1000m en 1500m. Ook Ronald Derksen deed
van zich van spreken met 9.22 op de 3km en 33.57 op de 10 km.
Niet te vergeten waren ook de prestaties van onze voorzitter René van Vliet, waarbij hij het record op de 3 km tot
twee keer toe aanscherpte tot 10.13.
In de laatste dagen van het jaar deed Cees Weeda nog van zich spreken, door het clubrecord op de 5 km bij de
mannen 55+ aan te scherpen tot 18.08.
Verder op de baan nog enkele records op de incourante 1609 m (1 EM), waarbij ook Hans van Driel in de
vreugde meedeelde.
In de lijst slechts enkele records indoor en het is te hopen, dat er de komende jaren meer volgen in onze eigen
Apeldoornse sporttempel.
Tenslotte op de weg ook een nieuw clubrecord voor Ronald Derksen op de 10 km tijdens de Runnersworldloop.
Nelleke Evers kon in het najaar een record bijschrijven op zowel de 30 km als op de marathon.
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De Homo Aquarius
Tijdens de Midwinter was hij daar opeens; de Homo Aquarius. Een nieuwe menssoort, en dat in het
jaar van Darwin. Een soort versmelting van een kameel en onze voorzitter en geschapen voor de
lange afstanden.
Prachtig om te zien dat
de tijd van de batman
gordeltjes voorbij is.
Gewoon een hele grote
soort rugzak vol met
vloeistof die deels je
rug koelt en anderzijds
de inwendige mens
voedt.
Natuurlijk zijn er nog
kinderziektes wanneer
je hem een klap op zijn
zak, pardon bult, geeft
spuit hij zijn
voorgangers onder. Na
afloop vermoeid op je
rug gaan liggen is er
ook niet bij.
Ik weet het is slechts
een prototype.
Volgend jaar zit er
waarschijnlijk nog een
extra slang tussen de
benen om niet alleen
de aanvoer, maar ook
de afvoer te regelen.
Leve de vooruitgang.
Rinus Groen
Bestenlijst 1500m 2008
Ton Berghout
Tonnie Stouten
Dick Elzenga
Arnout Liefers
Hans van Driel
Mijnko Peterink
Rob Paymans
Wil van Londen
Ruud Frieling
Fiona Markus

mv
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V

gebdatum
01-01-1970
27-09-1965
21-01-1966
22-02-1981
30-09-1959
21-08-1971
08-12-1969
15-09-1962
22-04-1983
21-07-1978

1500m
0:04:40
0:04:19
0:04:35
0:04:36
0:04:37
0:04:59
0:05:00
0:05:02
0:05:09
0:06:39

6

7

Wanneer je niet meeloopt, kun je gaan meefietsen met een onzekere marathonloper. In het begin is
het te druk en heeft men meestal ook niet echt behoefte aan een bijrijder. Mooie gelegenheid om
wat sfeerbeelden te maken. Man man man, wat haalt men zich aan tijdens zo´n marathon. Voor
vrijwel iedereen is het 1 grote ellende.
Zelf heb ik er ook enkele meegelopen en ik weet dat het voldane gevoel meestal veel later komt,
maar wanneer je mensen na 3 uur op het 25km punt inhaalt ga je toch je vraagtekens zetten bij de
zin van een dergelijke onderneming.
Maar de plaatjes zijn altijd prachtig en wanneer je de foto´s later terugziet viel het eigenlijk allemaal
wel mee. Wist u trouwens dat Jan van Ommen zich een keer voor de start van kop tot kont onder de
vaseline heeft gesmeerd, het vervolgens prachtig voorjaarsweer werd en hij met
oververhittingverschijnselen de marathon voortijdig moest verlaten!!!
Rinus Groen
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datum
3-3-2009
11-3-2009
17-3-2009
April

plaats
Zutphen
Zwolle
Epe

Coopertest
Coopertest en 5000m
Coopertest, 5km en 1000m

8-4-2009
9-4-2009
2-4-2009
6-4-2009
7-4-2009
22-4-2009
Mei
5-5-2009
7-5-2009

Epe
Zwolle
Apeldoorn
Ede
Zutphen
Apeldoorn

Deltion circuit, 1000m en
3000m
Coopertest en 5000m
1500m, 3000m en Coopertest
Coopertest, 3000m en 5000m
5km testloop
Coopertest, 1500m en 5000m

Zutphen
Coopertest
Harderwijk Coopertest, 5km en 1000m
Deltion circuit, 1500m en
27-5-2009 Heerde
3000m
Juni
1-6-2009 Ede
Coopertest, 3000m en 5000m
2-6-2009 Zutphen
5km testloop
Deltion circuit, 1000m en
3-6-2009 Meppel
5000m
14-6-2009 Deventer Pistemarathon
Juli
2-7-2009 Dronten
Deltion circuit, 800m en 3000m
7-7-2009 Zutphen
Coopertest
Augustus
Deltion circuit, 1500m en
29-8-2009 Zwolle
5000m
September
1-9-2009 Zutphen
Coopertest
9-9-2009 Apeldoorn Coopertest en 3000m
22-9-2009 Harderwijk Coopertest, 5km en 1000m
Oktober
6-10-2009 Harderwijk Coopertest, 5km en 1000m
6-10-2009 Zutphen
5km testloop
November
3-11-2009 Zutphen
Coopertest
December
1-12-2009 Zutphen
5km testloop

Woensdag 22 april Coopertest en Baanloop
1500 en 5000 meter
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Omundighardcentrum Apeldoorn

Mynko Peterink

Zoals de meesten van u wel weten, zijn we sinds deze winter in Apeldoorn de gelukkige
bezitters van de enige indoor atletiekbaan van Nederland.
Dit is niet zomaar een baan. Als ondergrond voor de atletiekbaan is gekozen voor Mondo.
Mondo staat op dit moment te boek als de snelste kunststof voor een atletiekbaan ter
wereld.
Daarnaast heeft de lokale politiek al de wens uitgesproken om een keer een europees
kampioenschap hier in Apeldoorn te organiseren.
Als het goed is hebben we dus een snelle baan liggen; alle reden voor ons Veluwers om een
snelheidstest uit te voeren.
En de baan is snel, Dick wilde een 600 meter lopen, na een rondje 31,5 was hij klaar,
trainen hoeft niet meer. Ik ben nu al zo snel.
Ook Renco was niet te houden, dat is hij normaal al niet, (al ben ik er nog niet over uit of hij
sneller praat of loopt, maar dat geheel terzijde) hij heeft de dag ervoor een wedstrijd
ingehouden gelopen om maandag op de training te kunnen knallen. Daar wordt ik pas blij
van.
Rene liep zijn rondjes zo hard dat hij de zaterdag erop nog niet hersteld was en moest
opgeven tijdens de NK masters, natuurlijk wordt Rene ook een dagje ouder maar 5 dagen
hersteltijd is toch wat overdreven.
Gelukkig loopt niet iedereen zich de blubber. Cees en Ingrid lopen zoals altijd
onverstoorbaar en in eigen tempo hun rondjes, die maak je de kop niet gek tenminste.
Claudia ook niet, alleen kon ze achteraf niet alles meer helemaal duidelijk zien. Een
jongeman met goddelijk lichaam en dito uitstraling werd aangezien voor een grijze 50
plusser.
Dan zijn er nog twee jonge dames. Ze lopen nog niet zo lang, maar hebben het loopje
ondertussen aardig te pakken. Miriam en Annakarlijn. De trainer van dienst had vooraf nog
aangekondigd kijk uit, het gaat snel op deze baan, kijk uit en doe voorzichtig. Maar deze
dames waren zich waarschijnlijk zich al aan het concentreren en hebben niets meer
gehoord. Want ze liepen hard, erg hard. En niet een keer om het even te voelen, maar
meerdere 200 meters gingen ze hard. 35 seconden, dat was de tijd die ze nodig hadden. En
dat is hard.
Daarom wil ik jullie beschermen. Beschermen tegen te hard trainen. Beschermen tegen te
hard lopen. Waarschuwen. Ik zou het zonde vinden om de volgende training alleen op die
mooie baan te moeten lopen omdat iedereen geblesseerd is van het te hard lopen.
Dus ik ga deze week het verzoek indienen bij de gemeenteraad en de directie van de hal om
de naam te wijzigen in het omundighardcentrum Apeldoorn.
Dan kunnen we op 6 maart nog een keer in de hal trainen, maar is iedereen gewaarschuwd,
dat de maximum snelheid overtreden zal worden!
Dan kunnen we met zijn alleen de volgende keer ook die fietsendief achterna die het nodig
vond om de fiets van Johan tijdens de training mee te nemen, zodat Johan met alleen zijn
fietssleutel terug naar huis moest.

Bert van Asselt
Warren Bakker
Harold Barmentloo
Eric Baten
Johnny Benjamins
Ben Berenschot
Gerald van den Berg
Ton Berghout
Wilbert Besseling
Roland Besselink
Marco Betman
Tine Bijl
Ben Bilderbeek
Gerhard Bos
Age Bos
Klaske Botterweg
Cor van den Brink
Marald Brons
Frits de Brouwer
Ronald Brouwer
Gradus Buitenhuis
Eddie Burghout
Arie Claassen
Cornelis Colijn
Ton van der Cruijsen
Leen Dekker
Ronald Derksen
Marcel Derksen
Esther Derksen-Labohm
Wendy Detert Oude
Weme
Ans(Andrea?) Dijkstra
Mario Diks
Ben Diks
John Dingelstad
Ali Dingemans
René Dingemans
Freddie Dooijeweerd
Wilma van Dorth
Michel van Driel
Hans van Driel
Niels van Elzelingen
Dick Elzenga
Nelleke Evers
Martin van Felius

mv
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
V
M
M
M
M
M
M

gebdatum
10-01-1967
11-02-1959
11-12-1966
11-11-1967
15-01-1968
12-03-1951
3-6-1988
01-01-1970
08-03-1972
18-05-1971
24-03-1968
22-03-1957
16-02-1957
05-02-1977
21-05-1959
21-08-1965
11-10-1954
22-06-1975
18-01-1981
08-08-1955
28-11-1960
10-01-1954

3000m
0:11:05

M
M
M
M
M
M
V

23-06-1966
20-02-1975
06-04-1949
29-11-1957
18-03-1971
11-09-1968
29-08-1971

0:12:57

V
V
M
M
M
V
M
M
V
M
M
M
M
V
M

27-02-1977
22-04-1950
02-08-1972
19-03-1965
24-8-2007
24-1-1959
1-3-1958
11-8-1974
21-02-1960
26-06-1971
30-09-1959
11-10-1965
21-01-1966
31-12-1951
8-8-1965

0:14:41

0:11:54

0:10:16
0:09:44
0:11:22

0:09:42

10km
5000m weg
10EM
21.1km marathon
0:25:40 0:39:58 1:05:45 1:27:26
0:33:38
0:17:47 0:37:47
0:34:10
1:14:02
2:34:22
0:42:53
1:44:55
0:49:45
0:22:42
0:17:35 0:36:16
1:23:47
0:59:23 1:46:46
0:16:38 0:34:39 1:00:38 1:16:31
0:18:52 0:39:05
1:00:40
0:52:11
1:46:25
0:55:50
1:41:04
1:08:14 1:33:40
1:18:38 1:46:44
0:43:24 1:11:30
0:36:09
0:41:11
0:20:06
1:09:13 1:32:03
1:35:50
0:56:36
1:16:01

0:09:22

0:21:10 0:45:47
0:19:57 0:44:47
0:16:17 0:33:40
0:39:57

0:55:35
1:04:43
1:26:14

0:43:04
0:49:58
0:36:45
0:40:21
0:21:29
0:24:48 0:51:38
0:52:34
0:58:40
0:47:07
0:37:46

0:10:06
0:09:49

1:14:59
3:18:27
3:02:46

1:50:25
1:28:43
3:57:40
1:21:46

1:29:18
1:57:56
1:26:24
1:03:32

2:02:53
1:54:08
1:27:13
1:19:12

0:16:51 0:36:23
1:28:11
0:20:42

1:30:27
1:15:16
1:24:06
1:51:14

4:12:50
2:57:21
3:59:16
3:42:34

Lex Frentz
Ruud Frieling
Hans van Geel
Erik Geerdes
Eddy Gerritsen
Ralph de Gooijer
Rita Gorsseling
Frank de Graeff
Jan Grashuis
Rinus Groen
Wilma Groen
Marion Groen
Mark Groote-Broomhaar
Willie van Gurp
Marieke van Ham
Ronald van Ham
Renco Hatenboer
Erik Heidekamp
Janine Herweijer
Frans de Heus
Miriam de Heus
Jan Hollak
Rico Huijsmans
Sharon Janssen
Henk Janssen
Pauline Kats
Lidy Kerkhof-Jonkman
Hans Kers
Ellen Kluin
William Knoeff
Edwin Knoeff
Ilse Knoeff
Nathalie Knops
Anja Kool-Borjeson
Ben Koops
Alie Kraal-Adema
Marjan van de Kraats
Willem Kramer
Karin Kramer
Nancy Lamarche
Ciska Lamberts-Weijn
Jelmer van Leeningen
Joke van Leeningen
Rico van Leeuwen

mv
M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
V
V
M
M
V
M
M
M
V
M
V
M
M
V
M
V
V
M
V
M
M
V
V
V
M
V
V
M
V
V
V
M
V
M

gebdatum
12-8-1961
22-04-1983
18-09-1961
15-04-1965
14-08-1954
13-5-1976
03-08-1967
29-07-1974
26-11-1969
09-04-1956
19-03-1956
28-02-1978
27-10-1961
19-8-1965
30-12-1977
26-03-1961
30-11-1964
05-08-1959
03-10-1967
31-12-1955
23-10-1982
11-07-1957
23-07-1971
24-02-1968
11-02-1955
03-08-1963
06-05-1958
28-07-1946
28-05-1960
18-04-1970
08-04-1973
27-10-1970
15-7-1969
21-05-1963
06-05-1948
03-05-1955
20-03-1970
10-10-1958
27-01-1964
10-2-1970
16-10-1958
03-04-1988
10-6-1956
20-10-1959

3000m

0:09:50
0:10:04
0:09:44
0:11:12

0:13:52

0:12:54
0:10:49

0:09:47

10km
weg
10EM
21.1km marathon
0:37:36 1:02:31 1:24:41
2:59:07
0:19:58 0:41:47
1:36:31
3:29:06
2:19:11
0:43:25 1:11:26 1:35:44
3:54:00
1:32:44
0:17:48 0:38:29
1:42:45
0:17:53 0:38:29
0:16:57 0:34:25 0:57:25
0:18:52 0:38:52 1:04:59 1:26:29
3:11:12
1:00:27
0:55:29
1:26:32
0:21:13 0:39:23
1:28:06
0:23:59 0:51:19 1:32:02
0:20:13
0:20:18 0:39:18
0:50:01
1:49:07
0:48:19
1:55:24
1:36:46 1:59:48
0:23:04 0:48:04
1:56:03
0:18:41 0:38:22
1:24:52
3:40:15
0:19:13 0:40:07
1:30:10
3:25:37
1:02:23
0:44:01 1:11:13
0:25:40 0:48:25
4:18:00
4:01:46
1:13:22
0:56:15
0:19:52 0:40:34 1:11:28 1:37:05
0:20:39 0:45:58
1:48:43
0:57:06
1:06:35
2:11:06
2:01:44
1:06:06
0:56:37
0:46:40
3:48:45
1:06:07
1:58:43
1:00:56
0:16:32 0:34:47 0:59:34
1:00:33
1:05:28 2:04:21
5000m

Arnout Liefers
Marius Logtenberg
Dennis van Lohuizen
Wil van Londen
Michel Manintveld
Fiona Markus
Simone Middelveld
Bastiaan Mijnheer
Ton Mulder
Anouk de Mutsert
Roel Nijhof
Seran Nijkamp
Ed Noordhuizen
Ronald Nooteboom
Meindert Oldenburger
Wim Oosterheert
Marly OosterheertLuitjens
Hilly Panjer-Bakker
Rob Paymans
Andre Pelgröm
Mijnko Peterink
Rob Petersen
Rik Plakke
Anneke Prenger
Frank van Rees
Nemi van der Reest
John Reints
Rudie Robbers
Marike Robbers
Ingrid Roodink-Smies
Shayne Rookhuyzen
Bas de Roos
Ismael Sarica
Bas Schippers
Alex Scholten
Evert Schotpoort
Iris Sielias
Hans Sielias
Peter van Sint Annaland
Diana Smies
Ton Smit
Meline Snip
Elly Stens
Walter Stouten

gebdatum
22-02-1981
04-07-1942
19-03-1972
15-09-1962
09-08-1980
21-07-1978
05-05-1968

V
V
M
M
M
M
M
V
M
V
M

15-12-1958
18-04-1968
08-12-1969
12-09-1966
21-08-1971
21-04-1964
16-02-1967
01-08-1957
25-04-1967

1:02:24
0:39:41
0:18:38 0:38:55
0:36:50
0:19:11 0:39:36
0:46:23
0:48:25
0:20:43 0:44:53

1:19:11
1:26:55
1:15:55
1:12:18

17-04-1954

0:50:14

1:23:15

V
M
M
M
M
M
M
V
M
M
V
M
V
V
M

3000m

5000m

10km
weg
10EM
0:38:07

mv
M
M
M
M
M
V
V
M
M
V
M
M
M
M
M
M

21.1km

marathon

1:56:38
0:10:44

0:18:42 0:38:40
0:19:55

0:11:39

1:18:14
0:33:39 1:01:15

0:17:10
4:11:57

21-12-1961
7-9-1960
10-11-1982
15-1-1968
1-1-1983
29-06-1966
05-08-1956

0:18:41 0:39:09

0:09:26
0:12:15

1:09:22
1:35:04
1:19:35

1:41:28

0:16:21 0:35:10
4:17:06
0:39:17
0:43:55
0:59:25

1:06:33
0:59:44

1:19:55
1:36:35
1:49:29
1:41:26

2:49:20

4:00:37
4:12:22

1:59:45

29-09-1964
19-11-1975
10-03-1948
01-05-1973
04-08-1949
20-02-1962
22-12-1972
26-3-1952
3-12-1968
14-09-1968
06-02-1951

1:40:52
1:52:49
1:48:24

0:52:44
0:51:48
0:09:41

0:11:09

0:17:03
0:58:59
0:21:29 0:47:41
0:13:53
0:36:37
0:54:25
0:27:33 0:53:53
0:46:43
0:19:47 0:42:06
0:58:12
0:35:44

1:15:56
1:42:11
1:36:07
1:39:45
1:21:05
2:03:10
1:32:30
1:52:17
1:18:39
1:41:04

13-03-1965
03-05-1964

1:05:49
0:46:12

1:47:54

3:52:04

Tonnie Stouten
Luc Tack
Ineke Telgen
Saskia Tholen
Cees Tiemens
Eric Timmer
Peter Timmer
Ton Tonino
Marianne van der Veen
Jan Veltman
Marijke Verhaar
Jeroen Verheul
Marjan Vermeer
Mark Visser
Rene van Vliet
Annette Voets
Elbert Voogt
Johan Voorhorst
Arnold Vreugdenhil
Willy VreugdenhilTesterink
Bob de Vries
Jannie de Vries-Post
Margo Wanders
Cees Weeda
Johan Weitenberg
Maarten Welker
Jan Wenmaekers
Mark Westerhof
Berry de Wied
Claudia de Wied
Mike Wientjes
Paula van Wijk
Eugène Wijnen
Monique Wijnen
Bea Wilkes
Bert Willems
Tonnie de Winter
Maurice Winterman
Loek Wisseborn
Eddy Wulfsen
King Chi Yeung
Ed van der Zwaan
Jose Zweering

mv
M
M
V
V
M
M
M
M
V
M
V
M
V
M
M
V
M

gebdatum
27-09-1965
16-12-1946
05-04-1960
04-01-1952
25-01-1954
04-01-1972
27-08-1964
11-10-1956
07-06-1983
1-1-1945
07-11-1975
01-11-1970
19-05-1963
31-5-1971
29-10-1955
03-01-1959
23-08-1956

M

24-10-1950

V
M
V
V
M
M
M
M
M
M
V
M
V
M
V
V
M
M
M

09-03-1952
13-04-1966

M
M
M
M
V

13-03-1970
26-05-1968
25-06-1975

3000m
0:09:17

0:10:13

0:09:45

10km
5000m weg
10EM
21.1km marathon
0:15:57 0:33:36 0:57:07 1:19:35
3:59:16
1:27:56
1:00:27 1:37:01
0:27:25 1:00:21 1:32:16 2:09:41
0:18:29
1:26:26
0:43:50
1:51:04
0:16:55 0:36:45 0:57:37 1:17:48
0:52:43
0:23:05 0:48:17
1:46:17
3:56:45
0:24:38 0:50:21
1:39:02
0:49:23 1:22:23
1:30:17 2:08:38
0:17:31 0:39:21 1:04:13 1:26:11
0:42:44 1:13:36
0:17:56 0:37:18 1:01:37 1:20:55
1:51:49
1:01:15
1:01:13
0:17:18 0:36:05

1:28:10

2:00:54
4:18:00
2:04:36

07-08-1957
1-1-1951
16-2-1963
11-05-1954
12-06-1962
12-10-1966
25-07-1963
06-10-1967
20-11-1958
17-11-1965
18-12-1964
04-08-1966
09-04-1956
14-11-1944
25-07-1964
06-10-1967

0:57:36
0:11:56
0:13:51

0:18:09
0:21:34

1:04:43

0:24:20 0:53:25
0:17:08 0:34:57

1:17:03
1:27:15

2:04:58
1:18:38

1:24:45
0:13:24

1:07:11
0:22:54 0:49:49
1:04:18
0:50:43
0:56:58
1:01:58

1:18:46

1:51:02

2:16:55
1:16:17

0:09:52

0:40:41
0:16:52 0:36:08

1:02:50

1:18:22

2:52:18

0:47:16
1:26:52

4:28:43

0:22:39
1:47:03
1:35:17

Leer ook hardlopen
Beginnerscursus start in maart weer!
ltijd al bewondering gehad voor de vrouw die drie keer
per week op sportschoenen je huis voorbij raast? Ze is
gewapend in een strak kort broekje en ze ziet er niet te
stoppen uit. Je wordt er al moe van als je er naar kijkt...Opzij
die angstgevoelens! Hardlopen is niét alleen voor getrainde of
jonge mensen. Die eerste stappen zijn het begin van een
nieuw avontuur.

A

In je eentje de sportschoenen aantrekken en erop gaan trainen
is niet altijd gemakkelijk. Menig beginner schrikt van de spierpijn na de eerste training. Zeker als je lichaam niet gewend is
te sporten kan het in het begin best heftig reageren. Maar laat
je niet uit het veld slaan! Samen sporten en elkaar motiveren
is hierin belangrijk. De ‘praattest’ is de beste manier om er
achter te komen of je het juiste tempo aanhoudt en of je niet
te veel van je lichaam vraagt.
Tijdens de speciale beginnersgroepen van AV Veluwe leer je
samen met gediplomeerde trainers de beginselen van het
hardlopen. Binnen 3 maanden kun je dan ruim een half uur
achtereen hardlopen. Ik hoor je denken: “Dat haal ik niet..”
Veel beginnende hardlopers achten zich vooraf niet in staat dit
niveau te halen, maar echt waar, iedereen gaat dit redden.

Programma, kosten en locatie
(doel 24 mei 5km in Harderwijk)
DATUM: 16 maart 2009, ma en vr 19.00 - 20.00 uur
Trainers: Berry de Wied en Erik Geerdes
DATUM: 19 maart 2009, do ‘s morgens 10.00 - 11.00 uur
Trainer: Richard van den Haak
Kosten: € 30 (incl. deelname 5km in Harderwijk)
Locatie: atletiekbaan Orderbos Apeldoorn of in het bos
Verzamelpunt: blauw AV Veluwe bord (atletiekbaan)

Meer informatie en aanmelden
Vooraf aanmelden is praktisch, maar niet strikt noodzakelijk.
Kom langs en meld je bij een van de trainers.
Berry de Wied (055-3665717, b.wied@versatel.nl)
Richard van den Haak (055-3121710, rvdhaak@planet.nl)
Trainingscoördinator Erik Geerdes (06-51361828,
trainingscoordinator@avveluwe.nl)

m

In het jaar 1976,reisden een groep AV
Veluwe atleten met familieleden met
deze bus naar Friesland om daar de
11stedentocht hardlopend in estafettevorm af te leggen.Op de voorruit van
de bus zie je een affiche hangen van
een leeuw met daarin het Veluwelogo
afgebeeld. Deze stoffen affiche hangt
momenteel ingelijst in onze
Veluwehoek in de kantine bij de baan.

(foto uit het archief van Henk Baakman)

In 1977 ging een groep van AV
Veluwe naar Mörlenbach om daar mee
te doen aan de 24-uurs estafette in 2
volkswagen busjes. Van links naar
rechts achterste rij: Ben van Werven,
Elbert Voogt, weet ik niet meer, John
Oostendorp, Ep Winterman, Bart Stok,
Hans Sinnege, Hinnie van Sint
Annaland. Zittend: Rinus Groen, Cees
van Laarhoven en Tossen Hennik
ofwel Peter van Savooyen.

Dit beviel zo goed dat er 1979 weer
een club ging, met vrouwen want sex
tijdens de wedstrijd was inmiddels
geaccepteerd. Vlnr staand: Jan van
Rossum, Rob Zegers, Frans van
Melsen, Aad vd Boom, Hans Sinnege,
Cees van Laarhoven, Gerrie Ornee,
Lex Geerdes (de snellere broer van
Eric), Rinus Groen. Zittend mevrouw
Zegers, mevrouw van Melsen, Wim
Ornee, Ep Winterman, Gerrie
Winterman, Peter van Savooyen die als
enige blijkbaar een vaste plaats in de
opstelling had.

Pinksteren 2009 komt met rasse schreden dichterbij. Dit betekent dat de
hardloop4daagse, het grootste loopevenement welk door AV Veluwe georganiseerd
wordt, weer voor de deur staat. Hoogste tijd dus om de Veluwe leden over de stand
van zaken te informeren.
Nieuw Bestuur:
Tijdens de laatste edities was Eddie Gerritsen als racedirector de
eindverantwoordelijke van het evenement. Samen met Martin Helmink en Hans van
Driel was hij de stuwende kracht achter dit evenement. Aan het eind van de laatste
editie heeft Eddie aangeven dat hij zijn vrije tijd aan andere dingen wil besteden en
dus uit de commissie wilde stappen. Dit was een zware aderlating voor de organisatie.
Gelukkig bleken Erik Geerdes, Maurice Winterman en Ronald Brouwer bereid om het
estafettestokje op te pakken. Samen met de oude rotten Martin en Hans vormen zij nu
het nieuwe bestuur van De hardloop4daagse.
Nieuw sponsorbeleid:
Nieuwe leden, nieuwe ideeën. De eerste grote verandering is toch wel dat wij het
evenement hardloop4daagse onder hebben gebracht in de nieuw opgerichte Stichting
Hardloop4daagse. De reden hiervoor is AV Veluwe nu financieel niet meer
verantwoordelijk is voor dit evenement. Verder heeft de stichting een ander
sponsorbeleid ingevoerd. Naast de hoofdsponsor, wiens naam verbonden is aan de
hardloop4daagse en de subsponsoren, die verdeeld zijn in categorieën zilver en goud,
kennen wij nu ook etappesponsoren. Inmiddels zijn er voor vier van de 6 beschikbare
etappes sponsorcontracten getekend. Dit heeft er mede voor gezorgd dat wij er
momenteel financieel veel beter voor staan dan de afgelopen edities en dit is
natuurlijk een zeer gunstige ontwikkeling voor het evenement.
De veranderingen:
De hardloop4daagse wordt nu voor de achtste keer georganiseerd. Tijd voor nieuwe
parcoursen zou je zo zeggen. Tijdens brainsessies is dit onderwerp zeker ter sprake
gekomen en zijn er ook verschillende ideeën geopperd. Toch hebben wij gemeend
deze plannen nog maar even in de ijskast te zetten en ons te richten op het oude
draaiboek.
Wel hebben wij afscheid genomen van het ploegenklassement. Hiervoor is de
estafette4daagse in het leven geroepen. Een team bestaat uit zes personen, die
gezamenlijk de 100km van de hardloop4daagse afleggen. Hierbij loopt elk teamlid
één van de zes afstanden. Het voordeel van de estafette is dat de atleten, voor wie de
100km of 60km te hoog gegrepen is, nu toch deel kunnen nemen aan de
hardloop4daagse door zich te verenigen in een team. Wij als organisatie verwachten
zo een nieuwe groep atleten te bereiken die kunnen gaan genieten van die fantastische
sfeer die de hardloop4daagse met zich meebrengt.
Ook nieuw is dat wij bij zowel de dames als de heren die deelnemen aan de 60km of
de 100km de leiders van het algemeen klassement dagelijks gaan huldigen. Tijdens
deze huldiging, die direct na elke etappe plaats heeft, ontvangen zij de ’leiderstrui’

Het is de bedoeling dat de leiders tijdens de volgende etappe in deze ‘trui’, welk
overigens een singlet is, gaan lopen, zodat iedereen kan zien wie op dat moment het
klassement aanvoert.
Algemene informatie:
Het programma:
Datum
Tijd
Vrijdag 29 mei
Zaterdag 30 mei
Zaterdag 30 mei
Zondag 31 mei
Zondag 31 mei
Maandag 1 juni
Totale afstand

19.30
11.00
19.00
10.00
17.00
11.00

afstand
100km 60km
16.4
16.4
20.4
nvt
14.7
14.7
8.7
8.7
18.8
nvt
21.2
21.2
100.2
61.0

startlocatie
Atletiekbaan
Het Leesten
Kasteel Ter Horst Loenen
Ugchelsebos Tijdloop
Schaapskooi Hoog Buurlo
Atletiekbaan

Inschrijving:
De voorinschrijving sluit op 10 mei 2009. Daarna kan er op vrijdag 29 mei tussen
14.00 en 17.00 uur nog na ingeschreven worden.
Kidsrun:
Net als vorig jaar wordt er op de laatste dag van het evenement (1 juni dus) speciaal
voor de jeugd tot 12 jaar een wedstrijd georganiseerd over 2km Start en finish hebben
plaats op de atletiekbaan.
Losse Lopers:
Atleten die kennis willen maken met de hardloop4daagse, maar voor wie de 60km of
100km te hoog gegrepen is, kunnen er ook voor kiezen om één of meerdere etappes te
lopen. Inschrijving voor deelname aan een ‘losse’ etappe kan alleen op de dag zelf tot
een kwartier voor aanvang van de wedstrijd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat
je eindtijd niet geregistreerd wordt.
Oproep vrijwilligers:
De organisatie van een evenement van dit formaat valt of staat met de vrijwilligers.
Wij als organisatie kunnen dit evenement niet zonder jullie organiseren.
Wanneer je nu al weet dat je niet aan de hardloop4daagse deelneemt, denk dan aan
ons en meld je als vrijwilliger aan. Bel 06 123 978 03. Hans van Driel staat je dan te
woord en noteert je graag als vrijwilliger. Laat ons niet in de steek!!!.
Tot slot:
De organisatie staat altijd open voor suggesties en nieuwe ideeën. Je kan deze altijd
voorleggen aan één van de genoemde bestuursleden. Voor meer informatie over dit
evenement verwijzen wij jullie natuurlijk naar onze geheel vernieuwde site
www.hardloop4daagse.nl. Hierop tref je ook het gastenboek aan. Suggestie: Hiervan
zou je bijvoorbeeld gebruik kunnen maken als je een estafetteteam samen wilt stellen
maar nog enige atleten mist voor een compleet team.
Wij als organisatie hopen alle leden van AV Veluwe tijdens de komende
hardloop4daagse te kunnen begroeten. Het zij als deelnemer, vrijwilliger of supporter.
Tot dan. Erik, Maurice, Ronald, Martin en Hans.

Het Marathon Totaal Pakket.
Voor vele doorgewinterde marathonlopers is het vaak moeilijk om hun vrouw en/of kind(eren) als supporter door
het hele land mee te laten reizen: “Alweer lopen? Weer een wedstrijd?” is de veel gehoorde kreet.
Bij mijn eerste marathon in 2006 had Sonja mijn vrouw daar al iets
op gevonden. In Rotterdam had zij als verrassing een hotelkamer in
Schiedam geboekt. Met uitzicht over de Maas of Nieuwe
Waterweg, daar wil ik vanaf zijn. Na de marathon dus geen verre
reis naar huis, maar lekker relaxen. De volgende dag een heerlijk
sauna-arrangement bij Thermen Holiday aldaar.
Mijn volgende marathon in Rotterdam (2007) hadden we ook weer
een hotelweekendje in Wassenaar geregeld. Op die manier staat
niet alles in het teken van de marathon en krijg je vrouwlief op de
zondag van de marathon wel mee naar Rotterdam. Daar kon zij dan
met de metro op en neer naar station Slinge en vervolgens naar Laan op
Zuid en Beurs reizen. Prima geregeld. De hitte was de enige spelbreker.
’s Avonds na afloop lekker eten in het hotel.
De laatste keer (2008) zijn we wel op één dag heen en weer geweest naar
R’dam. Sandra onze jongste dochter (11) wilde ook wel eens een keer mee,
maar dan vooral ook voor de koopgoot. Volgens afspraak klom ze 150 meter
voor de finish over het hek en liep zo samen met mij over de meet, gaaf!
Daarna met vrienden uit Zeeland, die ook bij de finish stonden, heerlijk uit
eten geweest.
De Amsterdam Marathon hebben Sonja & ik nu twee keer samen een
weekend bezocht. De eerste keer in 2007 hebben we met de caravan
gekampeerd in het Amsterdamse bos. Ik was ook zeker niet de enige
marathonloper, die daar kampeerde. De laatste keer in 2008 weer een
hotelweekendje gepakt. De zaterdag kon dan gebruikt worden om het parcours per fiets te verkennen. Zodat Sonja
de volgende dag precies wist waar ze mij op welk tijdstip kon verwachten. In Amsterdam is het ook erg mooi dat zij
over de Maurits- en Stadhouderskade op de andere weghelft achter de hekken mee kon fietsen en zo de nodige
support kon geven.
Ook in Amsterdam wordt de marathon steevast bekroond met een heerlijk diner samen. Waarna het op de
hotelkamer of in de caravan nog echt gezellig wordt……..
Zo wordt de marathon geen ieder voor zich gebeuren, maar is
het voor beide partners een leuk evenement. Dus lopers,
probeer je partner te strikken voor het Marathon Totaal Pakket.
Ik probeer nu al een tijdje Jan en Thea Hollak warm te maken
voor een lang weekend Marathon Berlijn 2009. Deze is vast
warmer dan de Midwinter die Jan zondag 1 februari onder
winterse omstandigheden met succes uitliep (3.13 u).
Leen Dekker, Deventer

Old soldiers never
die
Eén van de nadelen van ouder
worden is dat er steeds vaker
mensen om je heen wegvallen. Op
loopkrant.nl schreef ik al een stukje
``baas boven baas`` waarin mijn
onlangs overleden loopmaat van
weleer Rom Jansen werd bejubeld.
Bij het zoeken naar een foto van
hem kwam ik hem samenlopend met
een andere vriend van weleer tegen,
Tom Kusters, die in december is
overleden. Lopers van 2.23 en 2.27
en dus allerminst onsterfelijk.
Soms heb je mensen al heel lang niet
meer gezien en denk je wel eens zou
hij of zij nog wel leven?
Zo liep ik op een zaterdag naar het
Woudhuizerbos en kwam Dick
Scheffers mij op de fiets voorbij. Regelmatig had ik mij afgevraagd hoe het met zijn vader ging, een
oud lid die ik vroeger vrijwel dagelijks in het Orderbos tegenkwam. Dick vertelde me dat zijn vader op
2 januari 2009 was overleden.
Een gewone man die op hoge leeftijd nog zijn rondje liep en
wanneer ik af een toe en stukje met hem meeliep altijd weer
vertelde hoe knap het van hem was dat hij op zijn leeftijd nog
liep, weer of geen weer. Tijden spraken hem niet aan, maar
het doen daar ging het om. Dat zijn zo’n 42km onder de 3 uur
had gelopen kon hij enorm waarderen en ook voor die oude
Kager die maar doorging op zijn oude dag (volgens mij was hij
zelf ouder) kreeg niets dan lof. Hij noemde me vaak Willem,
net als mijn vader trouwens, omdat hij mij met Wim Zegers
verwarde.
Laten we gewoon met volle teugen genieten nu we alles nog
kunnen. Oude strijdmakkers en bovenal vrienden,
Rinus Groen

Jaarverslag 2008 Secretariaat AV Veluwe
2008 was voor AV Veluwe een bewogen jaar. Eén van de belangrijkste feiten is wel dat de grote groei van het
ledenbestand uit 2007 werd doorgezet in 2008. AV Veluwe is in 2008 gegroeid van 350 naar ongeveer 460
leden. Zo’n 60 nieuwe leden zijn afkomstig van Loopgroep Titus die in 2008 ophield te bestaan. Naast de
nieuwe leden afkomstig van Loopgroep Titus heeft de vereniging ook veel beginnende lopers mogen begroeten.
Door de sterke ledengroei werd ook het aantal trainers binnen AV Veluwe in 2008 flink uitgebreid. De
trainingen bij AV Veluwe worden nu verzorgd door zo’n 20 trainers die door middel van diverse cursussen
regelmatig worden bijgeschoold. Met name de cursus “Assistent trainer loopgroepen” leverde in 2008 een
belangrijke bijdrage aan de vakkennis van onze trainers.
Op de Algemene Ledenvergadering van 26 Maart 2008 wordt Frank de Graeff voorgedragen als nieuwe
secretaris van de club en benoemd het bestuur Hilly Panjer tot vertrouwenspersoon. Elbert Voogt is aftredend
secretaris maar blijft in het bestuur en vervult de vacature van Algemeen bestuurslid. Op de algemene
ledenvergadering wordt door de leden de wens uitgesproken gebruik te kunnen blijven maken van de kantine. De
intentie is om het contract dat aan het einde van jaar afloopt te verlengen.
In 2008 organiseerde AV Veluwe ook weer een aantal wedstrijden.De bekendste wedstrijd georganiseerd door
AV Veluwe is de Hardloopvierdaagse. Dit zeer bijzondere loopfestijn was ook in 2008 weer een groot succes.
Deze editie kende ongeveer 220 deelnemers die de 60 of 100 kilometer gelopen hebben. In 2008 heeft een
bestuurswisseling in het bestuur van de hardloopvierdaagse plaatsgevonden. Eddie Gerritsen, jarenlang de
drijvende kracht achter de organisatie van de vierdaagse, besloot halverwege 2008 zich terug te trekken als racedirector. Eddie wordt in het najaar officieel bedankt voor zijn verdiensten voor de hardloopvierdaagse. Besloten
wordt de functie van race-director op te splitsen. Het bestuur wordt uitgebreid tot vijf personen die gezamenlijk
het succes willen voortzetten. Een nieuwe website en nieuwe folder zijn de eerste exponenten van het nieuwe
beleid.
Ook de andere wedstrijden georganiseerd door AV Veluwe in 2008 waren vaak een succes.
De belangrijkste wedstrijden in 2008 waren de Runnersworldloop en de Leestencross. Ook
de Nomen race en de kroondomeinenloop blijven unieke wedstrijden met een aparte sfeer. De dieren in
noodloop is van de kalender verdwenen net als het clubkampioenschap cross. Het clubkampioenschap wordt in
2008 in één wedstrijd gelopen. Deze baanwedstrijd over 5 kilometer vond halverwege september plaats
voorafgaand aan onze jaarlijkse clubavond. Elbert Voogt mag zich na deze wedstrijd clubkampioen in 2008
noemen.
Ook in 2008 werden er weer veel goede prestaties neergezet door lopers van AV Veluwe. Diverse atleten halen
mooie ereplaatsen op nationaal niveau.
Helaas was er in 2008 voor AV Veluwe ook een dieptepunt. In December 2008 is ons erelid Henk Baakman ons
ontvallen. Henk Baakman was mede-oprichter van onze club. Wij zullen ons Henk blijven herinneren als iemand
die veel betekend heeft voor de club.
Veel AV Veluwe activiteiten zijn ook dit jaar weer beschreven in ons clubblad SPURT. Het clubblad is
jarenlang met veel inzet en zorg gemaakt door ons clublid Nelleke Evers. Halverwege 2008 heeft zij besloten
hiermee te stoppen. Rinus Groen zal deze taak van haar overnemen in 2009. Op onze clubavond wordt Nelleke
hiervoor bedankt door de voorzitter.
De samenwerking met AV ’34 werd in 2008 geïntensiveerd. In 2008 is er een gezamenlijke barbecue geweest
die door ongeveer 30 leden van AV Veluwe bezocht is. Ook voor 2009 staan er weer gezamenlijke activiteiten
op de kalender. Delegaties van beide verenigingen hebben regelmatig overleg over mogelijke gezamenlijke
activiteiten. De samenwerking zal in 2009 verder gestalte krijgen.
Frank de Graeff

Van Afspraak tot Zilver.

Cees Weeda

Het was begin december 2008 dat ik tegen Wim Liefers zei is het NK 3000 meter niet wat voor jou,
waarop hij antwoordde ja maar het is zeker wat voor jou. We spraken af ons ervoor in te schrijven het
duurde echter enige tijd voordat de inschrijving werd opengesteld en toen het eenmaal zover was heb
ik tegen beter weten in me ingeschreven in de veronderstelling dat Wim een mooie tegenstander voor
mij zou zijn. Helaas Wim kreeg last van zijn hamstring en zag van inschrijving af. Ik moest mij dus op
een ander gaan richten en dat werd Cees Kraaijeveld.
Cees was al eens één van mijn opponenten tijdens een baanloop in Epe en dus de meest
aangewezen persoon.
Voorlopig was het nog niet zover en heb ik, om wat meer op snelheid te trainen, enkele wedstrijdjes
van 5 km ingepland. De weersomstandigheden van de afgelopen periode lieten het niet toe regelmatig
op de atletiekbaan te trainen wat eigenlijk een vereiste is, dus de training werd een beetje aangepast.
Rinus Groen gaf mij de tip zo nu en dan het rondje Woudhuis te lopen wat ongeveer 3km is, dat heb ik
wel gedaan maar het gaf niet het gevoel “het zit wel goed”.
Er zat wel progressie in maar niet dat wat ik graag zou willen, gelukkig gaf Runnersworld (Elbert
Voogt) liefhebbers van Indoor de kans een keer in het Omnisportcentrum te trainen, waar ik graag
gebruik van heb gemaakt.
Maar ja dat was één keer en ik had het idee eigenlijk moet ik er nog een keer trainen. Van Rinus
hoorde ik dat Cees K. wel een paar keer met mij wilde trainen en wie wil niet trainen met zo’n ervaren
rot. Dus heb ik met Cees afgesproken en ook nog een keer samen met hem Indoor getraind.
Mijn eerste NK wat ben ik nerveus hoe zal het aflopen één van de eerste serieuze titelkandidaten Wim
de Weerd zegt af. Maar er blijven toch nog behoorlijke tegenstanders over Martien van der Hoorn (ook
55+) en Ruud Woord ik ken ze niet maar hun tijden liegen er niet om. Leo Jansen had ook een tijd
staan maar dit is een NK en dan is alles mogelijk. Ook René van Vliet baarde me zorgen , hij had
geen goede voorbereiding maar heeft wel ervaring met baanwedstrijden.
In de “callroom” krijgen we te horen dat we maar met 4 man starten wat een verassing de kansen op
een medaille zijn opeens veel groter.
Eindelijk het is zover het startschot is gelost en daar gaan we, ik start in laatste positie maar al gauw
moest René lossen en de strijd staken (kramp in de kuit). Alweer 1 “negertje” minder. Ik ben altijd
bang dat ik met mijn pas niet uitkom en los dit op door iets rechts van mijn voorganger te lopen. Rinus
kan schreeuwen wat hij wil maar dit moet maar ten koste van het aantal extra meters gaan.
Na 2000 meter zet Cees K. aan en gaat Leo voorbij Cees heeft niet de macht door te trekken en moet
even later Leo weer voor laten. De actie kost Cees teveel om achter Leo aan te sluiten, waarop ik zijn
positie achter Leo inneem. Ik denk wachten, wachten, wachten tot de laatste 50 meter, maar met nog
200 meter te gaan zet Leo een versnelling in die niet kan pareren. Daar gaat mijn plan, Cees K. zal
me toch niet op het laatste moment pakken kom op nog een keer de tanden op elkaar om in ieder
geval voor hem over de streep te komen en dat lukt. ZILVER (met een gouden randje 55+) wat wil je
eigenlijk nog meer er zat niet meer in Leo was sterker.
De tussentijden per 200 meter:
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Agenda Algemene Ledenvergadering dinsdag 24-3-2009
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van AV Veluwe.
Datum: dinsdag 24 Maart 2009
Aanvang 20.30 uur.
De locatie zal nog nader bekend gemaakt worden.

1.Welkomstwoord en mededelingen
2.Verslag vorige ALV dd 26-3-2008
3.Financieel jaarverslag, begroting en rapportage kascommissie
4.Jaarverslag secretaris
5.Jaarverslag wedstrijdcommissie
6.Jaarplan 2009
7.Samenwerking met AV’34
8. Toetreding leden Loopgroep Titus Apeldoorn
9.Bestuurswisseling.
Onze voorzitter René van Vliet is aftredend en herkiesbaar
10.Rondvraag
11.Afsluiting
Komt allen naar onze Algemene Leden vergadering.

De Grote dag!

Frank de Graaff

1 Februari was het weer zover. De grote dag voor hardlopend Apeldoorn. Natuurlijk ben ik er weer bij op de minimarathon. Ik had de laatste weken hard getraind en veel wedstrijden gedaan en had mijzelf een scherpe eindtijd
ten doel gesteld. Rond de 1.12 was de planning. Wel had ik de laatste week wat lichte pijntjes maar dat mocht de pret niet
drukken. Voor de mini wilde wel een risico nemen.
De start. Ik kom gelukkig vooraan starten dus geen stress. We waren nog geen 500 meter weg en daar doemde de eerste
hindernis op. Een van de reclamebogen was omgevallen en en aantal deelnemers liep vol in de kussens. ik kon er net
omheen maar het was wel even opletten. Meteen daarna pakte ik het ritme op en liep in een groep met de 1e dame naar
19.00 op de 5km. Er liepen nog een
aantal bekenden mee in de groep
waardoor ik wist dat ik goed zat. Toen
kwam
het gevreesde stuk bergop. Maar het
liep in tegenstelling tot de training een
week ervoor erg goed. De groep viel uit
elkaar en het was ieder voor zich. Ik
kon goed mee en weer een aantal
mensen passerden. Plots was daar een
pijnscheut in mijn hamstring. Nog niet
al te erg maar een eerste signaal. Ik kon
goed door en liep naar 38.55 over
10km. Toen draaide we de
Amersfoortseweg op en kwam de wind
vol op kop. Ik moest vol kracht zetten
en de pijn in de hamstring werd erger.
Er volgde een tweede pijnscheut en deze was even iets heftiger. Ik besloot het iets rustiger aan te proberen maar de
pijn bleef heftig. Een derde pijnscheut op bijna 13 km dwong me tot stoppen. Erg jammer, ik lag op koers voor de 1.12.
"Heeft U hulp nodig"? vroeg een toeschouwer. Ik wilde graag naar de naald gebracht worden want ik was al een paar
minuten aan het wandelen, of liever strompelen. Een verkeersregelaar bracht me een eind op weg. De laatste 2km ben ik
achter het publiek langs naar de finish gewandeld, hopende dat niemand me zag. Snel omkleden en naar huis, een illusie
rijker. Alweer denkend aan herstellen voor de komende weken.
Note: Inmiddels zijn we een week verder en heb ik mijn eerste duurloopje alweer gedaan.
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