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DE HERTENHORST
Onze gezellige camping is prachtig gelegen

midden in de bossen nabij Beekbergen.
De ideale locatie voor uw hardlooptrainingen.

Beleef de Veluwe bij ons

op de Hertenhorst!

Voor meer informatie 055 5061343 of
www.hertenhorst.nl

Faciliteiten:

Vakantiecentrum

Ruime kampeer & seizoen & jaarplaatsen,
bungalow & stacaravan & groepsverhuur met
sauna & groepsruimte, zeer geschikt voor uw

trainingsweekend.
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Van de voorzitter. 

 

Als jullie deze SPURT lezen is de 
zomervakantie weer ten einde. Het was 
weer een echt Hollands zomertje: felle 
opklaringen, felle zonneschijn en af en 
toe een fel buitje. Ik zat zoals 
gewoonlijk 3 weekjes op Terschelling. 
Ons eigen stukje buitenland. Aangezien 
de achillespees nog niet helemaal 
mocht doen waarvoor hij gemaakt is, 
moest ik mijn toevlucht nemen tot LSD. 
Voor de niet ingewijden: long slow 
distance. Ooit gepropageerd door de 
Nieuw-Zeelandse loopcoach Arthur 
Lydiard. Daarom liep Jos Hermens zo'n 
300 km per week. Vind je het gek dat 
zijn achillespezen het begaven. De 
mijne hielden het wel. Ik liep ook heel 
wat minder kilometers dan Jos en ook 
soms via alternatieve trainingsvormen. 
Zo weet ik niet of ik de uitvinder ben 
van het Nordic Aqua Walking. Een 
aanrader. Lekker koel ook aan de 
voeten. 
 

Veel leesplezier! Rene van Vliet 

Nu nog recordhouder 3000m M50 

 

Inhoud: 
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07 en 08. Jan, Jan en Jan 
09. Waterballet Barendrecht 
10. Malloten bij AV Veluwe 
11. Sponsors 
12. Trainen met Joan Benoit 
13. Louis Blok 90 
14. Frobelloop 
15 en 16. Sponsors 
17 en 18. Rare jongens die Fransen 
19 en 20. Stoffige clubrecords  
21. Lief en leed 
22. Leen´s siteshow  
23. Loopvierdaagse  
24. Geduld is een moeilijke zaak 
25. Ledenmutaties 
26. Runnersworldloop  
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Rob en Ronald op de fiets, meer op pagina 
10.. 
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Meefietsen  

De tweede Spurt van mijn hand was naar mijn gevoel bijna 

perfect. Maar wie ben ik? Dus vraag ik het deze en gene binnen 

de club wat hun indruk is en wat blijkt, men is zeer tevreden. 

Zelf denk ik, niet te veel van dit of te weinig van dat?  

Maar wat het belangrijkste is, ik vind het maken van een Spurt 

heel leuk, net als hardlopen. Om mij heen zie ik de een na de 

andere hardloper op leeftijd minder gaan lopen of zelf stoppen. 

Het luie lichaam moet natuurlijk op zijn donder blijven krijgen en 

dan moet er gefietst worden. Op naar Frankrijk, afzien is het 

motto. 

De echte diehards doen het allebei. Zo kan ik me herinneren dat Jan van Rossum ooit na een 

looptraining aangaf dat hij die avond ook nog een uurtje op zijn hometrainer op zolder zou gaan 

knallen. Een dag later zouden we weer gaan trainen, maar Jan was geblesseerd en kon niet mee; 

gevallen met fietsen. Op zolder? Ja, aan het eind van zijn ritje was hij nog even gaan staan voor een 

eindschot waardoor de fiets van de rollerbank schoot en Jan met zijn kop tegen het dak was geknald. 

Op de foto’s onder aan de pagina links Henk Musters tijdens de midwintermarathon 2009 en rechts 

Jan Romeijn tijdens de voorjaarsloop in Eerbeek 2009. Passief lopen en actief fietsen gecombineerd, 

het bloed kruipt waar het niet komen kan. 

Rinus Groen 
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Aqua en klimmen in Sibculo 

Zaterdag 22 augustus. Dé dag van de AquaKlimcross in Sibculo. In 

het oosten weten ze wat leuk crossen is, dus reisde Fiona Markus 

namens AV Veluwe af richting de spartelvijver in Sibculo. Met een 

heerlijk zonnetje ging ze van start op de 6km.  

Fiona:"Al weken had ik met mijn loopmaatjes over deze cross. Tot 

vermoeiends toe misschien. Ik had er dan ook echt zin in. Niet een 

beetje zin, maar heel veel zin. Het is namelijk geen gewone cross 

door het bos of over de heide. Nee, de eerste 200m gaat over een 

flink stuk los zand. Daarna maak je rechtsomkeert en loop je tot aan 

je knieën in het water. Direct hierna struin je over het strand op weg 

naar de eerste zandheuvel. Met het zand wat aan je natte benen 

plakt een zware klus. En als je denkt dat je het dan gehad hebt volgt 

nog zeven van deze zandbeklimmingen waarbij je de handen niet 

achter je rug kunt houden. Nee, op je benen of voor je in het zand.  

Ben je dan eindelijk bovenaan dan sta je helemaal stil en probeer je 

weer op adem te komen. Na nog geen twintig meter vlak mag je alweer naar beneden. Je glijdt 

razendsnel met je kont door het zand op weg naar het water. En dat dus zeven á acht keer. Ik ben 

onderweg de tel kwijt geraakt! Na deze beproeving kan de grootste waterpret nog beginnen, want 

even later mag je tot aan je heupen/oksels door de vijver wandelen. Zwemmen kan ook en misschien 

nog iets sneller. Dribbelen of hardlopen is nagenoeg onmogelijk in ieder geval. Nog een stukje los 

zand op bij te komen en daarna voor het voltallige publiek de waterpartij tot aan je knieën 

aangaan...en dan nog zo'n ronde van 3 kilometer. In de laatste eindspurt haalde ik uiteindelijk ook nog 

Apeldoorner Kees Heil in die samen met mij heeft kunnen genieten.  

Een hele beleving en met het warme weer een ultieme aanrader voor volgend jaar. De tijd daar kijk je 

helemaal niet naar en wandelen mag hier gewoon. Voor de échte liefhebbers mag je ook 12km lopen, 

maar dat vond ik dan weer net iets té veel. Op deze afstand staat ons clubgenoot Seran Nijkamp nog 

steeds met één van de snelste tijden in de top-10." 
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Mynko´s hoek 
 
Terwijl ik dit schrijf is de sluitingsceremonie van de wereldkampioenschappen atletiek in Berlijn 
net afgelopen. Het was een week mooie atletiek, wat kan die Bolt verschrikkelijk hard lopen. Als 
hij dat bij mij in de straat doet krijgt hij een bon met een snelheidsovertreding aan zijn broek. 
Tenminste als die agent hem op de een of andere te pakken kan krijgen.  
Ook leuk om te zien was dat Bekele nu een keer gewoon van kop af doorloopt en toch wint in 
plaats van alleen de laatste 50 meter op kop te komen en eenvoudig te winnen.  
De Nederlanders hebben het tijdens een WK wel eens beter gedaan dan nu in Berlijn. Gelukkig 
heeft ons eigen Veluwe bestuur zich wel kranig geweerd en zijn ze veilig en wel, in alleszins 
acceptabele tijden gefinisht. Overigens ben ik benieuwd welke fantastische wedstrijd deze 
studiereis ons oplevert. 
 
Ikzelf liep veel minder snel deze zomer. Ik had bedacht om de Mont Ventoux op te lopen, een 
halve marathon bergop. Gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%. Dat leek mij wel te doen. Maar 
dat viel mij nog vies tegen. Een 
gemiddeld stijgingspercentage van 
7,5% betekent dat er ook kilometers 
van minder maar ook met een 
grotere stijging zijn. Ppfffff dat was 
niet mis.  Ik heb mijn langzaamste 
kilometer ooit gelopen, 8.18 min per 
kilometer,  dat is zo’n 7,2 kilometer 
per uur. De hartslag die ik daarbij had 
klopte niet met de snelheid. De 
hartslag lag ruim boven de 175 
slagen per minuut.  
Ik ben uiteindelijk niet helemaal tot 
boven gelopen, na zo’n 13 km vond 
ik het mooi geweest. Ik ben in de 
auto gestapt en heb de top op de 
passagiersstoel gehaald. De top 
bleef voor mij lopend ver weg.
 
Ik zat er aardig van in de put, de 
grote hoogte niet gehaald. Een paar 
dagen heb ik lopen kniezen over mijn 
mislukte avontuur. Tot er naast ons 
op de camping een vriendelijke man 
kwam staan. Het bleek ook een 
loper. Al gauw kwamen we tot een 
loop afspraak. Hij bleek nog iets langzamer dan ikzelf. Ik heb hem op het hart gedrukt dat hij het 
tempo aan moet geven, dat deed hij. Als een speer ging hij er vandoor. Halverwege de duurloop 
hoorde ik hem stevig hijgen. Maar het ging nog wel. Terug op camping dacht ik na het lopen even 
in de rivier te gaan zwemmen. En daar zat hij, met zijn loopkleren en schoenen nog aan en een 
fles water in zijn hand was hij in de rivier gaan zitten, helemaal kapot.   
 
Begin oktober hebben we clubkampioenschappen, daar hoop ik wel de finish te halen. 5000 
meter op de baan. Geen stijgingspercentages van 12,5% maar gewoon 12,5 rondje lopen. Dat 
moet te doen zijn. 
Niet te hard starten en denken dat het wel kan, zoals mijn buurman op de camping. Dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik ga een poging wagen.  
De organisatie moet fantastisch worden na die studiereis.  
Dus komt dat zien, loop allemaal mee en daarna, sterke vakantie verhalen voor bij de barbecue.  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechts het postertje van de allereerste editie van 

de Randerodecross. In de loop der jaren zijn de 

afstanden en de naam veranderd.  

25 jaar Randerodecross! 

 

 

 

In Memoriam  Alex Wassens 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat ons lid Alex Wassens, 
tijdens het beoefenen van zijn grote passie, het hardlopen, 
plotseling op 76 jarige leeftijd overleed. In het harnas 
gestorven, een mooiere dood kun je je als hardloper niet 
bedenken.  
Maar een des te groter verdriet voor de nabestaanden.  
Zij hebben immers geen afscheid kunnen nemen. Ik sprak 
mevrouw Wassens die me vertelde hoe moeilijk het is zeker 
als je bedenkt dat ze al 56 jaar lief en leed hebben gedeeld. 
Zoals ik al schreef in het artikeltje ter ere van zijn  
75ste verjaardag in de Spurt van juni 2008 was Alex een  
no nonsens kerel waar je van op aan kon. Een vriendelijke, 
bescheiden maar een beetje in zichzelf gekeerde man, die 
volgens zijn vrouw niet kwaad te krijgen was. Liever ging hij 
dan maar een blokje om.  
Wij, zijn loopmaatjes, zullen hem niet vergeten en hem blijven 
herinneren als een aimabel mens.  
 
 
                                                                          Nelleke Evers 
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Jan, Jan en Jan   Rinus Groen 
 
Door de jaren heb ik het een prachtig verschijnsel 
gevonden; dat wij hier in de buurt 3 goede hardlopers 
hebben met dezelfde voor- en achternaam; Jan van 
Ommen. Wat vinden die Jannen daar nu zelf van? 
 
Na een eerste mail reageerde er 1; Hoi Rinus, ik weet niet 
zoveel van de andere Jannen. Je hoort nog van mij. 
Groetjes, Jan van Ommen. Tja, zo raak je wel in de war. 
 
Vreemd genoeg blijkt er ook nog een enorme variatie in hun 
geboortejaren te zitten, of zou er nog een heel nest Jan van 
Ommens zijn? Bron uitslagen.nl 2000, Hierden betekent dat 
hij in dat jaar in de uitslagen staat in Hierden.  
 
Jan van Ommen van Cialfo is geboren in: 

• 1969 in 2000, Hierden 
• 1970 in 2002, Groesbeek 
• 1976 in 2006, Dronten 

 
Jan van Ommen van AV’34 is geboren in: 

• 1952 in 2004, Zwolle 
• 1953 in 2006, Norg 

 
Jan van Ommen van 
Veluwe is geboren in: 

• 1958 in 2000, 
Holten 

• 1956 in 2001, 
Noordscheschut  

 
Jan van Ommen: Ik ben het ``jonkie``. Ik heb mijn hersenen nog 
eens gepijnigd om wat herinneringen boven te halen. Helaas is er 
niet al te veel uitgekomen. De enige ``andere`` Jan van Ommen 
die ik me kan herinneren is die uit Apeldoorn. Bij mijn weten is 
deze Jan van Ommen leraar op een school. De andere ``Jan van 
Ommen`` ken ik voor zo ver ik weet niet. 
  
Wat ik me ook kan herinneren is dat sommige speakers (niet 
Henk Borgmeijer) de uitslagen van de Jan van Ommens door 
elkaar heen haalden. Zo riep de speaker dan voor of na de 
wedstrijd wel eens om welke wedstrijden ik de laatste tijd gelopen 

zou hebben. In sommige gevallen bleek dat ik dat niet zelf was, maar een andere Jan van Ommen. 
  
De foto van mij die je zelf gemaakt hebt tijdens de MM is eigenlijk de mooiste 
foto van mezelf die ik heb. Misschien kun je deze gebruiken voor het stukje. 
  
Jan van Ommen: Ik vind het een mooi initiatief. Helaas moet ik toegeven dat 
ik niet zo heel veel van de andere Jan van Ommens afweet. Ik zal de komende 
dagen mijn hersenen nog eens pijnigen, en een mooie hardloopfoto van mijzelf 
opzoeken. 
  
Overigens is Jan van Ommen van AV Veluwe, beter bekend als “De Beer van 
Kootwijk”,  ook wel de man van het bekende Rondje JvO. Dagelijks werkte hij 
precies hetzelfde rondje af, vaak samen met zijn collega Henk Janssen, in zijn 
drang naar zekerheden. 
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Jan van Ommen: Leuk initiatief. Hierbij een foto, 
genomen tijdens de laatste wedstrijd waaraan ik heb 
deelgenomen: 3e kerstdag in Klarenbeek 2007.  
Ik vind mijzelf terug tegelijk met Jan van Ommen van 
Veluwe in de uitslagen van bv. 3 juni 1994, Apeldoorn 
Cityrun 9,6 km. Ik was toen de snelste (30.00, 2e 40+) 
en Jan van Ommen AV Veluwe liep 31.44 (11e bij de 
heren), Nog wat verder terug de 10EM in Apeldoorn, 16 
juni 1993, (ik 53.57 en Jan 56.59). 9 november 1991 
stratenloop Elburg 10 EM ( ik 54.50, Jan 56.40), 10 EM 
Apeldoorn 15 juni 1991 (ik 54.13, Jan 55.43) . 
 
Ik kan geen uitslagen vinden waar we alle drie in 
voorkomen, en ook niet waar ik samen met Jan van 
Ommen uit Heerde (Gemzen, CIALFO...) in voorkom. Ik 
herinner me wel dat wij één keer samen door de finish 
zijn gekomen, dat was volgens mij in Epe, een 
zomeravondwedstrijd, ik denk 10 EM. Dit tot verwarring 
van de jury. We waren toen tweede en derde ( of derde 
en tweede). Grappig is misschien nog dat in die tijd Jan 
van AV Veluwe wel eens “dikke Jan” werd genoemd, ik 
neem aan om hem van mij te onderscheiden, misschien 
noemden ze mij wel magere Jan, het zou me niets 
verbazen.  
  

  
 

 

 

Woensdag 9 september 

Coopertest  

en 

Baantrimloop 

op de atletiekbaan 

Start 

Coopertest 19.00 uur 

3000 meter 19.30 uur 

Inschrijven vanaf 18.15 uur 

info 3667419 
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Afgestofte Kilometers   Ep Winterman  

Op 30/9/1978 gaan we met 4 lopers en 2 verzorgers ’s om 8u30 in 

de stromende regen richting Zuid Holland, naar Barendrecht, waar  “ 

Energie “, de plaatselijke atletiekvereniging , voor de tweede keer 

een 100 km estafette op de baan organiseert.  

De 4 lopers: Gerrit Hendriksen uit Ederveen,  Hans Sinnige, , Rinus 

Groen en ik . De twee verzorgers zijn: Ben van Werven, en Gerrie 

mijn echtgenote. Het weer zou beter worden had het KNMI ons 

voorspeld maar het moreel kon toch al niet kapot. Als we in 

Barendrecht aan komen blijkt de sintelbaan wat problemen op te 

leveren. Een aantal mensen is aan het prikken om het water kwijt te 

kunnen raken. Een aantal heren van de gemeente staat hierbij met 

gefronste wenkbrauwen.  

Omstreeks 12.30 uur  wordt ondanks alles toch gestart. Ben had  

zich al een aantal weken bezig gehouden met de voorbereiding en was tot de conclusie gekomen dat 

onze eindtijd op ongeveer 5 ½ uur uit zou kunnen komen. Dat zou een redelijke eindtijd zijn gezien het 

feit dat het winnende team van het jaar ervoor 6 uur nodig had. Zijn planning is te beginnen met om de 

beurt 800 meter te lopen en later over te gaan  op langere afstanden . Het moment hiervoor zal hij 

beoordelen. Zijn planning blijkt  juist want na 40 kilometer lopen we nog op een gedeelde 3
e
 plek met 

drie andere teams. In een deelnemersveld van 30 teams, kunnen we tevreden zijn.  

De baan  is inmiddels veranderd in een pierenbadje. Het water staat over de hele baan. In het 

wisselvak staand zie je niet meer dat je schoenen aan hebt. In de bochten zijn gaten ontstaan 

waardoor het ook nog gevaarlijk wordt. Het weer wil zich van het KNMI niets aantrekken. Het hoost 

maar door en na ieder 800 meter duiken we in de bus met een deken om ons heen om enkele 

minuten weer het bad ingestuurd te worden. Ben blijft langs de baan staan om te klokken en Gerrie 

houdt in de bus de ronden en de tijden bij.  

Op een gegeven moment krijg ik in de gaten dat van mijn geflockprinte startnummer 14 de 1 is 

verdwenen en ik weet niet in welke ronde dat is gebeurd. Ik vraag me af of de jury dit ook is 

opgevallen en of mijn gelopen rondes wel bij ons team zijn geteld. Gerrie wil dit checken aan de hand 

van haar telling maar ze krijgt geen toegang tot de bouwkeet langs de baan waarin de jury zetelt. 

Inmiddels heeft de wedstrijdleiding ingezien dat het niets meer met hardlopen te maken heeft en na 

een rondje langs de ploegleiders wordt besloten de wedstrijd in te 

korten tot 60 km. Voor ons betekent dit nog 18 km te gaan.  

Even later moet Rinus noodgedwongen afhaken vanwege kramp. 

We gaan met 3 man verder wisselen iedere 400m. Wie schetst 

echter onze verbazing als we 8e worden geklasseerd. Mijn 

startnummer (4) is dus wel degelijk tijdens een paar ronden bij een 

andere club geteld. Ook andere teams blijken op de verkeerde 

plaats in de uitslagen staan. De fout kost ons de 5
e
 plaats en de 

verenigingsbeker. Na veel protesten  wordt na 1 ½ uur toegegeven 

dat er fouten zijn gemaakt, maar dat er niets meer veranderd zal 

worden. De winnaars blijken zelfs 3 ronden te weinig te hebben 

gelopen. Voor ons was Barendrecht letterlijk en figuurlijk in het 

water gevallen. Gelukkig hebben we tegenwoordig de 

Championchip. Ik weet echter niet hoe die zich onder water houdt. 
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Malloten bij AV Veluwe !!     door Ronald Besselink 

  
Mount Ventoux betekend letterlijk : "de berg van de wind". De harde Mistral blaast zich de longen uit 
het lijf om het gesjerp van de sprinkhanen te overstemmen. Hij is slechts 1912 meter hoog en de top 
bestaat uit de door vrieskou gebarsten kalksteen. De top is zichtbaar vanuit alle windstreken omdat 
het omliggende gedeelte een stuk lager is. 
  
De fel begeerde titel : "Cinglé du Mount-Ventoux"...dat betekend zoveel als "Malloot van de Mount 
Ventoux"... Onze leden Roland Besselink en Bob de Vries die naast hardlopen ook graag op een 
racefiets zitten, hebben deze titel sinds de afgelopen zomer op hun palmares staan. Deze titel krijg je 
als je de Mount Ventoux , op één dag , 3 keer per fiets via de 3 verharde wegen beklimt. 
  
Op donderdag  23 juli werd er gestart in Sault, dat is aan de voet van de oostkant van de Mount 
Ventoux. Daar zouden we s´morgens om 09.00 de eerste van 6 stempels halen. De bedoeling is dus 
om 3 keer af te rekenen met de reus van de Provence. Om de moeilijkheidsgraad iets op te voeren 
begonnen we dus met de gemakkelijkste van de 3 klimmen. De klim vanuit Sault is gemiddeld een 
stuk minder stijl dan de andere twee. De meeste wielrenners bewaren deze voor het laatst. 
  
De eerste klim verliep dus zeer gemakkelijk, en zeer gemoedelijk fietsten we dus gezamelijk de berg 
op. We werden begeleidt door Linda, de vriendin van Bob. Zij was er als een soort ploegleidster de 
gehele dag bij, voor de nodige ondersteuning. De oostklim komt uit op de laatste 7 km van de klim 
vanuit Bedoin, de beroemdste zijde van de berg. Deze 7 km zijn dan vanaf de oostzijde het 
zwaarste. De procenten nemen toe en de natuur veranderd in een maanlandschap. Op de top is de 
eerste colstempel een feit. 
  
De afdaling naar Bedoin werd ingezet. Deze was niet ongevaarlijk , want het werd erg druk met Tour 
de France touristen die op de Ventoux neerstreken. Ter kennisgeving : Twee dagen later zou de Tour 
de France er finishen en de berg liep nu al vol met kampeerders , toeristen en vele-vele-vele fietsers. 
We haalden de stempel in Bedoin. De hitte begon al langzaam boven de 30 graden uit te komen. 
Deze klim vanuit Bedoin is dus de klim met historie. Ooit viel de Engelse wereldkampioen Tommie 
Simpson daar stervende van zijn fiets en al jaren staat er een monument langs de weg ter 
nagedachtenis aan deze man. Tevens is veel fietsgeschiedenis vanuit deze zuidkant geschreven. Nu 
was de klim anders dan alle andere keren dat ik hem beklom. De berg was niet wit van de sneeuw 
maar nog witter van de honderden campers die daar al nachten wachten op de Tour. Er dansen nu al 
feestende mensen met vlaggen en we passeren alleen maar veel wielrenners die een poging 
ondernamen om ook eens de Ventoux te bedwingen. Even vroegen we ons af wie er nou malloot zijn : 
"wij die op zoek waren naar een ultieme sportprestatie of al die massa's mensen ?"  
In tegenstelling tot de eerste klim waren de laatste 7 km nu dus de minder stijle km omdat deze klim 
in het bosrijke gedeelte veel stijler is. De warmte werd wel een grotere vijand. Gelukkig stond daar 
Linda op een goed punt om ons een verse bidon aan te reiken. De tweede stempel op de top werd 
ook gedrukt. 
  
De afdaling naar het noord/westelijke Malaucene is de mooiste naar beneden. Snelheidsrecords 
worden hier verbroken zonder problemen. We moesten wel uitkijken voor de rukwinden die vandaag 
behoorlijk onze rijvaardigheid op de proef stelde. De laatste dalstempel en nog één keertje naar 
boven. We vonden beiden deze derde klim een van de moeilijkste sportmomenten van da afgelopen 
jaren. Wat een afzien!!  Dat stuk waar je zo lekker af kunt dalen werd omhoog een vreselijke muur 
waar een buitentemperatuur tot bijna 40 graden werd behaald. We fietsten door deze hete bakoven en 
met al twee beklimmingen in de benen en een derde die absoluut geen makkie was, wisten we 
waarom we bijna malloot waren. "Wie doet er nou ook zoiets...? En waar zijn we aan begonnen?" De 
bidonnen waren weer leeg en smekend zocht Bob zijn vriendin met de laatste litertjes water... Het leek 
net of de kilometerpaaltjes steeds verder van elkaar af stonden. Ik heb het zelden even zo zwaar 
kunnen vermoeden. Maar paaltje voor paaltje kwam de witte toren toch in het bereik en het moraal 
kwam terug. De laatste stempel op de top was een verademing. De temperatuur bleek op de top 
tijdelijk even flink gezakt vanwege een verdwaalde wolk en vreemd genoeg was het even ijzig koud. 
(Deze berg kent inderdaad vele weerstypen op één dag.) Nog één keertje afdalen naar Sault en 
dan zat de tocht er op. Een mooie prachtige en sportieve ervaring !! 
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Clubrecord M55 bij baanloop AV 

Veluwe 

In de wellicht sterkst bezette categorie binnen onze vereniging de mannen tussen de 55 en 60 jaar 

(Ton Smit, Cees Weeda en Cees Tiemens)’wist Cees Tiemens op de valreep van het baanseizoen 

nog even een in 10.39 het clubrecord van Bas 

Schipper (13.15) te pakken. 

Jan Hollak liep 10.29 (een verbetering met 20 

seconden van zijn oude pr) maar bleef ruim 

verwijderd van het record (10.13)van Rene van 

Vliet die 

overigens zelf 

11.05 liep.  

Nelleke Evers 

(foto rechts)liep 

een vacant 

record in een 

tijd van 15.02 

bij de dames 

55+. 



Een inspirerende training 

 
Zomaar een woensdag op het werk gaat er een e-mail rond of er 
mensen geïnteresseerd zijn in een lezing door Joan Benoit die op 
uitnodiging van Nike Europa zou bezoeken om een 
hardloopwedstrijd in Spanje op te luisteren. Daarbij zou ze de 
vrijdag ervoor het Europese kantoor van Nike te Hilversum 
aandoen om een lezing te geven gevolgd door een looptraining.  
 
Helaas zou ik de lezing niet kunnen bijwonen, maar de 
aansluitende training wilde ik natuurlijk niet missen. Dit was een 
unieke kans op een training met de vrouw die in 1984 de eerste 
Olympische marathon voor vrouwen wist te winnen. Voor de 
oplettende lezer, het heeft inderdaad achtentachtig jaar moeten 
duren voordat de marathon ook voor vrouwen een Olympisch 
nummer zou worden. 
 
In deze historische Olympische marathon nam Joan Benoit vanaf 
de derde kilometer de kop liet ze de rest van de deelnemers achter 
zich. Zonder de andere atletes verder een kans te geven, is ze tot 
de finish alleen doorgelopen. Uiteindelijk finishte ze in een tijd van 
2:24:52 met een voorsprong van 1:34 op nummer twee, Grete 
Waitz uit Noorwegen. 
 
“Ik besloot mijn eigen race te lopen, zonder me zorgen te maken over de anderen. In een wedstrijd als 
deze moet je je eigen tempo volgen, na een paar kilometer in een ritme komen dat je goed ligt. Als je 
in een groep loopt dan wijzigt het tempo te veel en dit is de grootste fout die je in een marathon kunt 
maken. Natuurlijk hoop je dat je hulp krijgt van andere atletes, maar al na de derde kilometer kwam ik 
alleen te lopen. Het was pas toen we vlakbij het stadion waren dat ik geloofde dat ik echt kon winnen, 
omdat ik geen van mijn tegenstanders meer kon zien.”  
 
Met een groep van 15 tot 20 man stonden we een beetje gespannen te wachten op haar komst. Na 
enkele minuten wachten kwam ze aanwandelen; een klein tanige vrouw en na de voorstelronde en het 
omkleden konden we op pad.  
 
Joan is inmiddels de 50 gepasseerd, maar nog steeds een gedreven loopster. Enkele weken voor 
onze training had ze meegelopen met de Amerikaanse Olympische trials (kwalificatiewedstrijden voor 
Peking 2008) en daar het Amerikaanse record op de marathon voor 50+ dames op haar naam gezet 
(2:49:08).  
 
Eerlijk gezegd, toen ze wat stijfjes kwam aanwandelen, had ik niet de indruk dat ze even een uurtje 
zou gaan trainen in de bossen in de omgeving van Hilversum, maar daar zou snel verandering in 
komen. De stijfheid kwam vooral door de lange vlucht die ze er net op had zitten en na een minuut of 
tien warmlopen ging het trainingstempo al rap omhoog naar een snelheid van 13 à 14 km per uur. In 

een makkelijke tred liep ze voorin de groep 
te praten en te genieten van de omgeving. 
Haar gedrevenheid bleek op het moment 
van terugkomst toen ze opmerkte dat we 
nog geen uur onderweg waren geweest, 
daarom werd er nog een kleine ronde 
toegevoegd om het uur vol te maken… 
  
Het was een leerzame en inspirerende 
training om mee te maken en een voorrecht 
om een keer met deze sympathieke 
looplegende te mogen trainen. 
 
Eric Baten 



 

Maandag 20 juli was het alweer 90 jaar geleden dat  
ons oudste AV Veluwelid, Louis Arend Blok, in 
Apeldoorn geboren werd! Een goede reden voor ons 
om Louis persoonlijk te gaan feliciteren en hem eens 
aan de tand te voelen. De woensdag erna togen 
Henk Kager en ik met een grote bos bloemen naar 
het huisje van Louis aan het Etty Hillesumplantsoen 
waar hij nog steeds op zich zelf woont. Bij binnen-
komst sprongen me direct de overvolle prijzenkast 
met daarop geplakt de vele gekregen felicitatie-
kaarten en zijn accordeon op een tafeltje in het oog. 
Louis had zich terdege op onze komst voorbereid 
want op het aanrecht vielen mij de twee kopjes met 
schoteltjes, gebaksbordjes en vorkjes op. Het was 
lekker weer dus konden we  buiten op zijn terrasje 
aan de voor zijn verjaardag gekregen tafel van een 
appelsapje en het heerlijke gebakje van bakker Toet 
genieten. Ondertussen babbelden we over van alles 
en nog wat. Louis vertelde dat hij altijd in beweging 
was. Hij hield van motorrijden, kunstschaatsen en 
sjoelen. Later kwam daar nog tourfietsen, skeeleren 
en voetballen bij. “Op oudere leeftijd”, zo vertelde 
Louis, “ben ik nog gaan hardlopen. Ik was geen 
topper, liep ongeveer 10 km per uur. Het was meer 
voor de gezelligheid”. Toch won hij vele veteranen-
prijzen en prijken er nu nog maar liefst 8 clubrecords 
bij Veluwe op zijn naam. Samen met Henk Kager 
ging hij naar veel wedstrijdjes in de buurt waarvan hij 
de Berghuizer papierloop toch wel één van de 
leukste vond en niet alleen om het mooie parcours. 
Je kreeg er volgens Louis in die tijd niet alleen het 
beroemde pak papier maar er ook nog eens een 

t-shirt als herinnering bij.  
Al bij al is Louis nu alweer zo’n 25 jaar lid van onze 
club. Lopen kan hij door een hardnekkige blessure 
en hartproblemen niet meer maar mobiel is hij nog 
steeds. Louis gaat nog steeds met 10 km per uur, 
maar nu met zijn scootmobiel er opuit. Zo gaat hij 
wekelijks naar de breiclub waarin hij de enige man 
is tussen voor de rest alleen maar vrouwen. (Zijn 
blauw/witte sjaals zijn te koop!) En bezoekt hij 
regelmatig  Marie en Mientje zijn respectievelijk 89 
en 91 jarige zussen die in Casa Bonita wonen en 
doet hij nog zelf zijn boodschappen. Al is dat niet 
zoveel meer want zijn eten wordt kant en klaar 
bezorgd en ook het huishouden laat hij momenteel 
aan anderen over.  
Zijn leven was niet allemaal rozengeur en mane-
schijn. In 1944 keerde hij terug uit Praag waar hij 
twee jaar lang in krijgsgevangenschap heeft 
gezeten en dwangarbeid voor de Duitsers had 
moeten verrichten. Terug in Nederland trouwde hij 
zijn grote liefde Henny. Samen kregen zij een zoon, 
die zij ook Louis noemden. Na een gelukkig 
huwelijk van 53 jaar overleed Henny aan kanker, 
ook zijn latere vriendin Femmie overleed aan deze 
vreselijke ziekte. Maar zijn nooit genezen verdriet is 
het overlijden van zijn enige kind. Louis overleed 
op kerstavond aan een vergiftiging, opgelopen op 
zijn werk. Hij was pas 16 jaar oud. 
Tot slot wilde Louis nog kwijt dat hij een fijne tijd bij 
AV Veluwe heeft meegemaakt en de sociale 
contacten toch wel erg mist.           
                                                          Nelleke Evers 
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Er heerste een gezellige drukte op camping de 
Hertenhorst waar we die dinsdag 4 augustus de 
vijfde editie van de Fröbelloop zouden organiseren.  
Veel kinderen bleven liever in het zwembad 
dobberen dan op deze warme dag voor de 1 of 2 km 
te kiezen. Ondanks de tropische temperatuur 
schreven zich toch nog 25 kinderen bij Tonny van 
den Brink en mij in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 2 uur stoven 17 kinderen (tot 9 jaar) weg op het 
kurkdroge parcours waardoor er een paar niet meer 
heelhuids over de finish kwamen. Hans van Driel, die 
het parcours had uitgezet fungeerde ook als 
voorloper en moest behoorlijk aanzetten om de 
kinderen voor te blijven.  

Onze Hans kreeg een bromvlieg in zijn keel die er 
niet meer wegwilde. Alleen doorslikken hielp Hans 
van zijn hoesten af. Een extra energyboost zullen 
we maar zeggen. Onze achterloper Jan 
Wenmaekers kreeg het ook nog druk onderweg.  
Hij raapte een paar gevallen atleetjes op en 
begeleidde ze totdat ze weer zelf op weg konden 
gaan, ving ook nog een huilend jongetje op dat niet 
voorbij een aangelijnde hond durfde te lopen en 
daardoor zijn koppositie kwijtgeraakt was. 
 De 8-jarige Irving Flink (st.nr.          
 227) uit Hoorn liep met gemak  
 de  kilometer in 4.42. Later in 
 het zwembad vertelde hij me 
 dat hij heel veel sporten leuk 
 leuk vindt maar momenteel zijn 
 voorkeur naar Kung Fu uitgaat. 
 Irving werd op de voet gevolgd 
 door het meisje Sara Rikken dat 
 in 4.44 eindigde. Een goede 
 derde was Sander Muhlhaus die 
 ondanks zijn val in de bocht toch 
 nog in 4.49 finishte. Na deze 
 bewogen 1 km volgde de  2 km, 
 kinderen van 9 t/m 12 jaar. De 
lopertjes stonden van ongeduld te trappelen aan de 
start. Op de 2 km werd erg hard gelopen.  
Als eerste kwam AV’34 
lid Nout Wardenburg  
in 7.32 over de streep.  
Gevolgd net als op de  
1 km door een meisje  
en ook uit de stal van  
AV’34; Sabine Rouw.  
Haar tijd bedroeg 8.27  
Op de derde plaats  
Tom Willems van  
H.A.C. (beroemd in  
Helmond) in 8.34 

               Tom en Sabine > 
 

 

 

 
      5de editie                                                                                                                  Nelleke Evers 

 
 
Warmlopen hoefde eigenlijk niet maar de losmaak-
oefeningen gegeven door het recreatieteam van de 
Hertenhorst waren kostelijk om te zien.  
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Rare jongens die Fransen     Eric Baten 

 
Oktober vorig jaar ben ik tijdens een vakantie op het schitterende Franse eiland La Réunion per toeval 
getuige geweest van een wel zeer extreem hardloopevenement, Le Grand Raid. De eerste 
kennismaking met dit evenement was tijdens de taxirit vanaf het vliegveld naar ons hotel in Saint-
Denis. De chauffeur vroeg of we van Le Grand Raid hadden gehoord en vertelde ons dat dit jaarlijkse 
loopevenement, aka La Diagonale des Fous, de week daarop weer van start zou gaan. 
 
La Réunion is een vulkanisch stukje Frankrijk gelegen in de Indische Oceaan zo’n 200 km ten Oosten 
van Madagaskar. Het is voornamelijk in trek bij natuurliefhebbers, wandelaars en bergsporters. Het 
eiland is gevormd door de inmiddels slapende vulkaan Piton des Neiges (3069m) en de nog actieve 
vulkaan Piton de la Fournaise (2631m). Het totale eiland beslaat circa 2500 m

2
, is ongeveer 63 km 

lang en 45 km breed en telt ± 800.000 inwoners.  
 
Na wat navragen blijkt de bijnaam La Diagonale des Fous de lading goed te dekken, Le Grand Raid is 
namelijk een wedstrijd waarbij gestart wordt op het meest zuidelijke punt van het eiland, Cap 
Merchant, en gefinisht in de hoofdstad Saint-Denis. De tocht voert in één ruk diagonaal dwars over het 
eiland. In totaal wordt bijna 150 km afgelegd waarbij meer dan 9000 positieve hoogtemeters worden 
meegenomen.  
 
Tijdens de wandeltochten die we zelf maakten op het eiland kwamen we regelmatig markeringslinten 
tegen en ik moet zeggen dat ik meer en meer respect begon te krijgen voor de deelnemers, 
waaronder de ex-profrenner Laurant Jalabert. Als wandelaar was het soms al moeilijk om de gang erin 
te houden en moest je goed opletten, vooral 
in de afdalingen. Het parcours voert over de 
flanken van beide vulkanen en dan 
voornamelijk door het bos en over (soms 
zeer) steile bergpaden. Het wordt nog eens 
extra moeilijk met een start om middernacht, 
dus het eerste deel van de race moeten de 
lopers ook nog eens de route zien te vinden 
in het donker, bijgelicht door enkel hun 
hoofdlamp.  
  
Zelf hadden we geluk, omdat bleek dat we de 
nacht van 23 op 24 oktober zouden 
overnachten op de flanken van de Piton des 
Neiges. De berghut waar we verbleven was 
tevens stempel- en verzorgingspost van Le Grand Raid, gelegen op 1/3 van de race. De verwachting 
was dat de eerste lopers tussen 7 en 8 uur in de morgen zouden passeren.  
 
Na zelf eerst de top van de vulkaan te hebben beklommen om een schitterende zonsopkomst te 
ervaren, bleek op de terugweg het circus al aardig op gang te komen. Tijdens onze beklimming 
konden we de lopers al waarnemen op de lager gelegen hoogvlakte. In het donker was namelijk 
duidelijk een langgerekt spoor van lampjes te zien en tijdens onze afdaling werd duidelijk dat bij de 
berghut alles klaar was voor de komst van de lopers.  
 
De verzorgingspost was inmiddels ingericht en televisieposten en een medisch verzorgingsteam 
werden per helikopter ingevlogen. Bij de post waren allerlei hoogcalorische voedingsmiddelen 
voorhanden als noten, cereals, candy en energy bars en natuurlijk water, sportdranken, cola maar ook 
lekker warme soep.  
 
En inderdaad rond de verwachte tijd werd een eerste glimp opgevangen van de eerste twee lopers op 
de tegenoverliggende helling. Voor de lokale toeschouwers en pers een moment van trots; het ging 
namelijk om twee lokale helden, beiden geboren en getogen op La Réunion. De twee atleten lagen 
nog dicht bij elkaar en het was verbazingwekkend hoe fris ze er nog uitzagen en hoe rustig ze de tijd 
namen om voeding en drank tot zich te nemen. Met het camerateam en de pers op de lip, vulden ze 
ongestoord bidons en voorraden aan en na deze korte stop vervolgden ze gebroederlijk hun weg.  
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Nummers drie en vier lieten even op zich wachten, waarbij opviel dat nummer vier er al aardig 
getekend uitzag. Later zou blijken dat dit een zeer ervaren bergloper uit Europa was die voor het eerst 
deelnam aan dit evenement. Alleen had hij zich bij de eerste beklimming van de Piton de la Fournaise 
flink vergaloppeerd. In een recordtijd heeft hij deze beklimming afgelegd, maar helaas moest hij dit 
bekopen en in het eerstvolgende dorp na “onze” post heeft hij moeten opgeven. Niet alleen de ultieme 
lengte en zwaarte vergen hun tol, maar ook door valpartijen en struikelingen is het uiteindelijke 
uitvalspercentage zeer hoog bij Le Grand Raid.  
 
Aan de finish blijkt dat degene die wij als nummer twee zagen langskomen de sterkste was, hij 
passeert de streep na 21 uur, 40 minuten en 48 secondes met een ruime voorsprong op nummer twee 
(22:23:25). De laatste deelnemer werd 
meer dan 41 uur na de winnaar 
onthaald, zij had ruim 64 uur nodig om 
haar uitdaging te volbrengen.  
 
Mannen 
1) Pascal Parny – 21:40:48 
2) Didier Mussard – 22:23:25 
3) Richard Techer – 23:30:37 
676) Laurant Jalabert – 47:05:00 
1276) Arthur Rieunier – 64:08:03 
 
Vrouwen  
1) Marcell Puy – 26:20:40 – 14e 

overall! 
2) Jasmine Riviere - 31:17:39 
3) Nathalie Olasagasti – 32:26:15 
133) Nathalie Acquier – 64:08:07   

Start to run, ik zie je zaterdag 12 september! 

Is lopen wel leuk? Ja, zeker als je het in een groep doet. Geloof het of niet: met gevarieerde trainingen 
op zaterdagochend en een doordeweekse training ben je in zes weken klaar voor de Start to Finish, 
een testloop van 3 km!  

Vanaf 12 september start wederom dé hardloopcursus voor beginners. Voor hen die altijd al wilden 
maar er nog steeds niet toe kwamen. Nederland komt in beweging, want niet alleen in Apeldoorn maar 
ook op 120 andere locaties in Nederland gaat deze cursus van start. De Atletiekunie Start to run-
trainingen worden georganiseerd in samenwerking met atletiekvereniging Veluwe uit Apeldoorn. 
Iedereen kan meedoen. Het doel van de trainingen is juist dat deelnemers in zes weken over de 
drempel worden geholpen en daarna bij een vereniging, hardloopgroep of op eigen houtje 
verantwoord door kunnen gaan met hardlopen. De motivatie van het samen trainen met andere lopers 
doet wonderen: iedereen blijkt het te kunnen en iedereen verlegt zijn of haar grenzen. 

Inhoud trainingsprogramma  
In zes lessen, in kleinschalige groepjes, leer je de basisbeginselen van het lopen: loopscholing, 
blessurepreventie, lopen met een hartslagmeter, het belang van functionele kleding en schoenen, 
rekken en er komt nog veel meer ter sprake.   

 De data: 12, 19 en 26 september & 3, 10 en 17 oktober   

 Afsluiting: een 3km testloop   

 Trainingstijd: 9.30 tot 11.00 uur Locatie: atletiekbaan in het Orderbos te Apeldoorn  

 Kosten: 30 euro (incl. het magazine StartToRun, het magazine Runnersworld en een t-shirt)  

 Onder begeleiding van gediplomeerde trainers van Atletiekvereniging Veluwe  

 Maximaal aantal deelnemers is 45 

 Inschrijven kan via www.avveluwe.nl. Inschrijvers krijgen een functioneel runningshirt, 3 
maanden lang gratis het maandblad Runnersworld, een ongevallenverzekering en de 
Nationale sportpas. Als je lijf je lief is.  

http://www.avveluwe.nl/


19 

 

Stoffige clubrecords 

Wanneer een buitenstaander op onze site de prachtige clubrecords van de AV Veluwe bewonderd zal 

hem/haar opvallen dat er een aantal tussen staan die al wel erg lang staan. Wie voelt zich geroepen 

om daar eens iets aan te doen? De uurloop steekt met kop en schouders boven alles uit. Onderstaand 

de recordhouders met een plaatje uit die tijd. 

 

 

msen Rinus Groen  Harderwijk

 18/06/1981  17.463m 

 

 

 

 

 

 

 

m45 Elbert Voogt (125)   Apeldoorn

 26/06/2002  17.350m 

 

 

 

 

 

m40 Klaas de Ruiter      Apeldoorn

 08/11/1975  17.688m 
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m50 Pim de Jong  Apeldoorn

 08/11/1975     15.110m 

 

 

 

 

 

  

m55 Henk Kager  Hilversum

 27/08/1978  13.055m 

 

 

 

 

 

 

 

vsen Josefien Mulder   Apeldoorn

 14/09/1977  13.403m 

v35 Josefien Mulder  Apeldoorn

 12/04/1978  11.861m 

 

 

 

 

Verbetering in de toekomst? 

Er zijn dus nogal wat klassen waar helemaal geen record is en records die toch gezien onze huidige 

kanonnen in die klassen een gigantische wijziging kunnen ondergaan. Wellicht voor de 

wedstrijdcommissie om weer eens een uurloop te organiseren. Een idee voor het clubkampioenschap 

in 2010? Voor mensen die niet zolang kunnen wachten is er op zondag 27 december 2009 in Epe  al 

een uurloop. 
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Wij danken iedereen voor de 
overweldigende hoeveelheid 
belangstelling, mooie woorden, 
prachtige bloemen, fijne brieven en 
kaarten die wij mochten ontvangen 
na het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa 

 

Jan Derksen 
 

De leegte blijft nog moeilijk te 
aanvaarden, maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het verdriet 
en vergroot de moed om verder te 
gaan. 

 
Loenen, 7 augustus 2009, 

 
Rikie Derksen - Hafkamp 

 
Wim 

 
Rene en Sylvia 
Mark en Floor 

 
Esther 

 

Alex Wassens 
 
Avereest 
11 april 1933 
 
 Apeldoorn 
19 mei 2009 
 
Dankbaar, 
 
Voor ’n liefdevolle arm om onze schouders,  
voor troostende woorden, gesproken of geschreven,  
voor alle tekenen van verbondenheid en medeleven. 

 
 

Joke Wassens-Ouwerkerk 
Cecil en Jan 

Judith, Vincent 
 

Roelof en Irna 
Anke, Peter, Erik 

 
Erna en Evert 

Anja, Cees 
 

Jos 
Stef, Merijn 
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Leen’s Siteshow  
 
Hierbij weer een drietal leuke & nuttige sites voor hardlopers.                                                                   
 
Uitslagen.nl 
Op deze site vind je de uitslagen van veel wedstrijden. Er worden veel evenementen vermeld en ook 
kun je je inschrijven voor deze wedstrijden. In de rechterkant van de kolom is ook een link naar de 
organiserende vereniging of instantie te vinden. Daar vind je dan vaak aanvullende informatie. 
Een leuk extraatje is dat je al je eigen uitslagen via de button “Mijn uitslagen” chronologisch in beeld 
kunt krijgen. Ook is er nog een button voor de uitslagen van grote evenementen, zoals de Amsterdam 
Marathon, Dam tot Damloop of Marathon Utrecht  etc. 

 
 
RUNNER’Sworld – www.runnersweb.nl 
Dit is de internetsite van het maandblad RUNNER’Sworld. 
Veel informatie over trainingen  en gezondheid. Er is veel nieuws te vinden,  ook in het nieuwsarchief, 
per jaar gerubriceerd. 
Onder het kopje AGENDA wordt de loopagenda van Nederland en België weergegeven. Ook staan er 
de uitslagen van de meeste wedstrijden. Alle marathons ter wereld worden vermeld. Er is een link 
naar www.inschrijven.nl en een ultrakalender. De marathonranglijst is jammer genoeg niet echt 
actueel. Het laatst genoemde jaar is 2005. 
Op deze site kan er ook een heel compleet looplogboek worden bijgehouden. 
 
Hardlopen.com 
Mijn nieuwste ontdekking met allerlei hele leuke berichten. Columns van allerlei onbekende auteurs, 
maar daarom niet minder informatief en humoristisch. De site biedt de bekende info over gezondhied, 
training, materiaal en blessures. Maar het meest in het oog lopend zijn toch wel de recente berichten, 
de recente reacties en de al genoemde columns. Al met al veel vooral leuke informatie. 

 

http://www.inschrijven.nl/


Pinksteren     Aart Stigter 
 
Pinksteren, een dag waarop menig Nederlander zich door de partner naar een pretpark, strand, tuin- 
of meubelboulevard laat meeslepen. Of gewillig laat afvoeren naar een weekendvakantiebestemming 
in het buitenland voorafgegaan door uren fileleed.  Het kan anders! 
 
Apeldoorn, 1

e
 Pinksterdag. Midden op een openbare weg ontwaar ik een paardentrailer. Geen knol te 

bekennen, wel om de minuut een hardloper die wegschiet uit de aanhanger. Volwassen schaars 
geklede mannen en vrouwen die zich door de immer volumineuze Henk Borgmeijer het bos laten 
insturen. 
 
We zitten in dag drie van de hardloopvierdaagse.  
 
Als toeschouwer ben ik aanwezig vanaf dag twee.  
Bij het aanschouwen van de prachtige entourage in Loenen, een start en finish op een buitenplek met 
Kasteel en bijgebouwen, hadden ze mij ook 
kunnen wijsmaken dat we ergens in Midden 
Frankrijk zaten en dan ook nog 40 jaar geleden. 
De moderne chipsmatten en het lokale dialect 
bewijzen toch echt dat het 2009 is in de regio 
Apeldoorn. 
Afijn, als toeschouwer gekomen en, ja dat is het 
gevaar als je altijd loopschoenen bij je hebt, als 
deelnemer gestart. Werkelijk een prachtige 
omgeving waarin en waarop we liepen. Helaas 
als deelnemer geniet je daar toch minder van, 
zeker als je sneller loopt dan gepland. 
 
De vierde dag, ik was er toch, in rustig 
duurlooptempo meegelopen met Roberto, de 
nummer 3 bij de masters 45. Als je in een 
langzaam tempo loopt is de omgeving een stuk 
mooier dan wanneer je iets harder vooruit snelt. 
Onderweg nog even een praatje gemaakt met 
de immer vriendelijke Cees Kraaijeveld, 
waarmee ik in een ver verleden veel mooie 
hardloopmomenten heb beleefd. Nostalgie, het 
schitterende parcours en het mooie weer 
bezorgen mij een tweede Pinksterdag zoals die 
hoort te zijn! 
 
Op de atletiekbaan wordt iedere finisher door 
Henk Borgmeijer onthaald ware het een 
olympische deelnemer. En eigenlijk is dit ook zo, 
want als ergens de  gedachte heerst 
“deelnemen is belangrijken dan winnen”, dan is 
het wel tijdens de hardloopvierdaagse. Henk verstaat de kunst ook de minst getalenteerde loper het 
gevoel te geven een ware held(in) te zijn. 
 
Kortom de organisatie van de hardloopvierdaagse kan wat mij betreft zo als ambassadeur worden 
ingelijfd voor de regionale en desnoods landelijke VVV.  
Knap om al deze parcoursen te vinden, vergunning voor te krijgen en vervolgens uit te zetten en te 
bemannen (m/v). 
Hier komt veel tijd, energie en overleg voor kijken, dat door menig deelnemer wel eens over het hoofd 
wordt gezien. 
 
Complimenten aan alle vrijwilligers die zorgden voor een prachtig Pinksterweekeinde voor zowel 
deelnemers als supporters! 
 
Aart Stigter 
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Geduld is een moeilijke zaak    Fiona Marcus 

Als je iets wilt bereiken in de sport dan moet je soms geduld hebben. Daarnaast 
doorzettingsvermogen en vooral door blijven ademen. De kop niet gek laten maken eigenlijk. Wachten 
tot de tegenstander het niet meer aan kan én de kop laat zakken. Dat is het moment om toe te slaan. 
Heel zorgvuldig kies je het moment suprême uit, maar dat betekent wachten, wachten en nog eens 
wachten. Timing is dé cruciale factor.  

Geregeld blijkt, vaak achteraf, dat je toch nog iets te vroeg bent gestart en dat het resultaat anders is 
dan je had gedacht. Bedenk: dit is een leermoment. Het is niet fout, maar het kan enkel nog beter. 
Geduld is een schone zaak. Uiteindelijk gebeurt datgene wat je wilt op de meest onverwachte 
momenten. Als je het totaal niet verwacht. Duwen en trekken heeft dan ook geen enkele zin. De 
natuur helpt waar nodig een handje. De kracht van de natuur. Dit geldt niet alleen voor de sport, maar 
ook voor alles wat je dagelijks doet. Adem in, adem uit...en de buit is binnen.  

Alleen op deze manier word je nummer 1, de winnaar in de strijd tegen jezelf. En ben je een keer 
nummer 2 in de wedstrijd wacht dan gewoon geduldig totdat de prijsuitreiking begint. Verlaat niet 
voortijdig het wedstrijdterrein, want dan mis je uiteindelijk door je eigen 'domme' schuld de eeuwige 
roem, de bloemen en de eerlijk verdiende beker. Geduld is soms een moeilijke zaak.  

Voor mij is dit laatste tafereel op zaterdag 8 augustus voor de tweede maal gebeurd in mijn 
hardloopcarrière ! Tijdens de Runnersworldloop is het applaus namelijk wederom aan m'n neus voorbij 
gegaan. Jammer, maar helaas. 

In Nederland is het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden (AD 4/8/2009) 

 

Als vrijwilliger maak je toch maar de meest rare dingen mee. Het is niet bekend of Annette Voets haar 

shirt ook nog moest uitdoen om van de op de achtergrond geparkeerde auto de ramen schoon te 

maken. 
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Huur en gebruik van de kantine 

Zoals in de extra algemene ledenvergadering van 17 juni is besloten heeft het bestuur van AV Veluwe 
aan het bestuur van AV'34 laten weten dat we niet akkoord gaan met het nieuwe contractvoorstel voor 
de huur van de kantine. We vinden ? 4000 per jaar té duur en té mager (alleen de huur van de kantine 
op woensdagavond, geen gebruik meer van de bestuurskamer, geen toestemming meer voor een 
eigen AV Veluwe-hoek). Het bestuur van AV'34 heeft ons laten weten dat we met ingang van heden 
geen gebruik meer kunnen maken van de kantine. Dus kan er na de woensdagavondtraining geen 
drankje meer genuttigd worden in de kantine. Wel zijn natuurlijk de kleedkamers beschikbaar.  

  
N.B. de baan blijft wel gewoon gehuurd door ons. De baan en de kleedkamers zijn niet van AV'34 en 
worden door ons apart gehuurd van de SKAA. 
  

Fusieoverleg, samenwerking AV'34 

Zoals ook in de extra algemene ledenvergadering is besproken gaan we op verzoek van AV'34 naar 
een mogelijke fusie kijken. Er is vanuit iedere vereniging een werkgroep gevormd met als 
gezamenlijke opdracht de voors en tegens van een eventuele fusie in kaart te brengen. De 
werkgroepen zullen ook met elkaar van gedachten wisselen. De uitkomst hiervan wordt aan de eigen 
besturen toegezonden. Daarna kan zo nodig elke vereniging er apart over stemmen. Meer informatie 
hierover is te verkrijgen bij het bestuur. 
  
Namens het bestuur van AV Veluwe 
René van Vliet 
voorzitter@avveluwe.nl 
 

Zaterdag 3 oktober 18.00 Clubkampioenschappen 

Een 5km-wedstrijd met alle lopers van AV Veluwe. Doordat het clubkampioenschap nu op één dag 
plaats heeft hoopt de wedstrijdcommissie op een grote deelname. Stel ons dus niet teleur en meld je 
aan. Iedereen jong of oud heeft kans om kampioen te worden, want natuurlijk worden de eindtijden 
weer omgerekend met de zg 'Antonio correctiefactor'. Locatie is atletiekbaan Orderbos te Apeldoorn.  

Koppelloop, doe gezellig mee! 
Om de tijd tussen het clubkampioenschap en de barbecue later op de avond op een ludieke manier te 
vullen wordt er dit jaar voor de tweede keer een koppelkoers van 800m georganiseerd. Rond 18.30. 
Een team bestaat uit twee deelnemers die elk één ronde van 400m lopen. Zoals het bij een 
estafetteloop hoort dient de eerste loper na 400m het estafettestokje over te dragen aan de tweede 
loper. Wie met wie loopt wordt echter bepaald door hét lot. Alle namen gaan in een hoge hoed, 
waarna door trekking wordt bepaald wie met wie loopt. Alle lopers die aan het clubkampioenschap 
meedoen, doen automatisch ook mee aan deze koppelkoers. Ook AV Veluwe leden die afzien van het 
clubkampioenschap, maar die wel met de koppelkoers mee willen doen kunnen zich aanmelden.  

Prijsuitreiking en barbecue 
Sportief, gezellig en dus een avond om niet te missen. Zorg dat je erbij bent! Vanaf 20.00 is de 
bijbehorende prijsuitreiking gevolgd door een barbecue. Alle leden zijn daarbij van harte welkom. Ook 
als je niet meedoet aan het kampioenschap kun je aanschuiven bij de barbecue. Kosten barbecue 
7,50 euro per persoon.  

Aanmelden 
Iedereen kan zich voor het clubkampioenschap en de koppelloop gratis bij Tonny van den Brink 
aanmelden via de website (zie banner aan de rechterzijde). Ook is na-inschrijving op de dag zelf 
mogelijk, maar wij zien liever dat jullie je online aanmelden. Je kunt je dan gelijk opgeven voor de 
barbecue. Ivm bestellingen het liefst voor 21 september bij Tonny van den Brink aangeven of je komt. 
Dit kan met het betreffende formulier. 

Meer informatie?  
Neem contact op met Tonny van den Brink. Tel 055 – 3667419 Email wedstrijden@avveluwe.nl 

mailto:voorzitter@avveluwe.nl
mailto:wedstrijden@avveluwe.nl
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De Spurt staat open voor iedereen 
die lid is van AV Veluwe en iets 
over onze sport wil melden. Ook 
foto’s en/of illustraties zijn welkom. 
Bij niet plaatsen of wijzigen van je 
artikel zal behalve bij spelling- en/of 
grammaticale fouten altijd door de 
redactie met de schrijver worden 
overlegd. 
  
De volgende Spurt verschijnt  
december 2009. 
Sluitingsdatum kopij 
15 november 2009. 
Graag digitaal aanleveren 
zonder opmaak! 
 
Redactie / vormgeving 
Rinus Groen 
rin.groen@planet.nl 
 
Druk 
FELUA-GROEP Apeldoorn 
Oplage 500 
 
Verspreiding 
Hans Maaskant 
j.maaskant@chello.nl 
tel 055 5431774 
 

Website/Pers 
www.avveluwe.nl 
 
Webmaster / Nieuwsbrief 
Fiona Markus 
webmaster@avveluwe.nl  
 
Pers 
Wendy Detert 
prpers@avveluwe.nl 
 
Flyers, advertenties, Cover, 
beheer Veluwehoek 
Nelleke Evers 
nelleke.evers@zonnet.nl 
 

                  
 

Bestuur 
 

Voorzitter 
René van Vliet 
voorzitter@avveluwe.nl 
tel 055 5422932  
 
Secretaris/Ledenadministratie 
Frank de Graeff 
Ruys de Beerenbrouckstr 101 
7331 LP Apeldoorn 
secretaris@avveluwe.nl 
tel 055 5413480 
 
Penningmeester 
Ton Peerdeman 
penningmeester@avveluwe.nl  
055 3559366 
giro 3151045 
t.n.v. penningmeester AV Veluwe 
 
Trainingscoördinator 
Erik Geerdes 
trainingscoordinator@avveluwe.nl  
 
Algemeen lid 
Elbert Voogt 
elbertvoogt@hotmail.com 

 
Trainerscoördinatiegroep 
Richard van den Haak 
rvdhaak@planet.nl 
tel 055 3121710 
Erik Geerdes 
Joop Scheltens 
 
Beginnersgroepcoördinatie 
Berry de Wied 
beginners@avveluwe.nl  
 

Vertrouwenspersoon 
Hilly Panjer 
vertrouwenspersoon@avveluwe.nl  
tel 055 5340327 
Mauvestraat 185 
7312 LZ Apeldoorn 
 
Lief en leed 
Hilly Panjer en Frans Nab 
tel 055 5340327 
liefenleed@avveluwe.nl 
 
 

Ereleden 

Wedstrijdcommissie 
 

Inschrijvingen 
Tonny van den Brink 
wedstrijden@avveluwe.nl   
tel 055 3667419 
Annelies Brouwer 
 
Materiaalbeheer 
Lex van den Brink sr. 
(vacature) 
 
Vrijwilligers 
Annette Voets 
annette.voets@planet.nl 
tel 055 3602279 
 
Parcours 
Hans van Driel 
h.driel73@chello.nl 
tel 055 5223016 
Herman Mol 

 

Hardloop4daagse 
info@hardloop4daagse.nl 
 

 
 
Martin Helmink 
Hans van Driel   

 

Clubrecords 
André Pelgröm 
a-pelgrom@hetnet.nl 
tel 06 52077119 
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