Van de voorzitter Nils van Elzelingen
Het hardloopjaar 2020 is voor AV Veluwe lekker van start gegaan. Ik heb veel enthousiasme gezien
tijdens de verschillende trainingen en wedstrijden. Ook uit tal van jullie berichten op social media blijkt
dat jullie je ook dit jaar weer goed weten te vermaken met alle hardloopactiviteiten. Mooie foto’s en
verhalen over gezellig samen hardlopen, het soms onverwacht warme weer, de onstuimige
windvlagen en over wegen en paden die onder water stonden na één van de vele winterse buien.
Leuk om te lezen dat jullie je niet uit veld laten slaan door minder goede weersverwachtingen en dat
jullie je goed weten aan te passen aan de wisselende omstandigheden.
Begin februari vormde de acht van Apeldoorn voor veel van onze nieuwe leden een hoogtepunt. Na
maanden trainen en een gedegen mentale voorbereiding namen zij voor het eerst deel aan een
hardloopwedstrijd. Wij hopen dat er nog veel wedstrijden en loopjes voor deze voormalige ‘beginners’
mogen volgen.
Daarnaast hebben Titia, René en Gerald een succesvolle pilot gedraaid met Life Goals. Fijn om te
zien dat een landelijk initiatief om meer mensen in beweging te krijgen en kennis te laten maken met
de positieve effecten van sport ook in Apeldoorn van de grond is gekomen. En supergaaf om de
enthousiaste verhalen te horen van alle betrokkenen. Komend kwartaal zal er een vervolg komen van
dit traject.
Ondertussen worden de contouren van de festiviteiten voor ons 50 jarig jubileum op 16 mei steeds
helderder. Het belooft een mooi feest te worden. Ik kijk er naar uit om samen met jullie te vieren dat
onze mooie vereniging na 50 jaar nog steeds zo energiek is en leuke inspirerende evenementen weet
te organiseren.
Maar voor het zo ver is, zal op 18 maart eerst de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Een
mooie gelegenheid om informatie te delen en te horen wat er allemaal speelt binnen de vereniging.
Kom allemaal en breng je ideeën in en stel je vragen. Daar worden we als vereniging sterker van.
Geniet van het hardlopen en tot snel bij een van de komende verenigingsactiviteiten.

Aankondiging ALV AV Veluwe 2020

Martin Helmink

Beste AV Veluwe leden, Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering AV Veluwe 2020 op: Woensdag 18 maart om 20.30 uur bij CSV Apeldoorn
Kom allemaal en luister naar wat AV Veluwe het
komende jaar te bieden heeft.
Inhoud:
03 Voorwoord voorzitter
04 Van de redacteur
05 tm 07 Ledenadministratie08 Agenda
ledenvergadering
10 Even voorstellen
11 Jaarverslag PR
12 en 14 Notulen
15 Baanloop
16 en 17 Activiteitencommissie
18 Afscheid secretaris
19 en 20 NK Indoor
21 en 22 De verdwenen loop
23 Wisenttrail
24 Jubileum 50jaar Veluwe
25 Leestencross
26 Colofon
02,18, 27 en 28. Sponsors
Duizendpoot Maurice Winterman, geflankeerd
door pa, druk bezig met het graferen van de
medailles bij de Midwinter Marathon. Dit
tussen het de hele wereld overvliegen om de
major marathons te voorzien van een
certificaat voor de goed afstand.
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Rinus Groen

Bij het maken van deze papieren Spurt nam ik contact op met Nils, onze voorzitter, om eens hardop
afte vragen of een papieren Spurt nog wel van deze tijd is. Vorig jaar liep ik in Ommen een
baanwedstrijd en terwijl men in het secretariaat druk bezig was om voor ons papieren uitslagen te
maken hadden wij deze al op onze mobieltjes gezien bij uitslagen.nl.
Niet alleen gaat het snel, je kunt het ook digitaal delen en is papiergebruik met inkt etc. niet
milieuonvriendelijk. Ik heb het aapje op Nils zijn schouder gezet zodat hij het kan bespreken met de
Algemene Leden Vergadering. Deze discussie was enkele jaren geleden ook en toen vond men het
toch wel iets dat de mensen verbond.

Ik maak de Spurt sinds 2009 dus dit is mijn 12e jaar. Het oude record stond op naam van
Ep Winterman die de eerste Spurt maakte in 1975 en vanaf 1976 tot 1982 op zijn zolder
met een stencilmachine 6 tot 10 maal per jaar het clubblad maakte. Die vond toen gretig
aftrek want je kon er uitslagen van leden in zien en ook een loop agenda zodat je kon
plannen waar je ging lopen. Dat alles is nu door uitslagen.nl veel grote en sneller.
Onderstaand een foto uit 1976 toen AV Veluwe meedeed aan de alternatieve
elfstedentocht als estafette. Een kleine Maurice of Ivana Winterman rechts?
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Informatie van de ledenadministrateur:
Om jullie wat meer informatie te verstrekken over de leden van de vereniging zal ik iedere Spurt iets
vertellen over onze leden. Je moet dan denken aan aantal leden, aantal vrouwen/mannen, leeftijd,
waar wonen ze, etc.
Mochten er behoefte zijn aan bepaalde informatie laat het mij dan weten. Dan ga ik kijken of ik achter
de gewenste informatie kan komen. Stuur je vraag naar Leden@avveluwe.nl.
Daarnaast wil ik ook de Spurt gebruiken om sommige leden te bereiken.
In iedere Spurt zal ik ook de nieuwe en vertrokken leden weergeven en wie er de komende periode
jarig is. Altijd leuk om de jarigen te feliciteren tijdens de trainingen.
Als laatste heb ik nog een verzoek, mochten je persoonsgegevens (vooral je e-mailadres of
telefoonnummer) wijzigen laat het mij dan weten. Niets is zo vervelend als we je niet kunnen bereiken.
Groetjes,
Frank
Ledenadministrateur AV Veluwe
---------------------------------------------------------------------Op dit moment (17-2) heeft AV Veluwe de volgende aantal leden.
Soort Lid
Man
Vrouw Totaal
Bondslid
241
163
404
Verenigingslid
12
16
28
Relatielid
11
6
17
Daling van 0,4% t.o.v. zelfde periode vorig jaar
264
185
449
Omdat we dit jaar 50 jaar worden heb ik gekeken naar het ledenverloop van de afgelopen 5 jaar.
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Wat we hier zien is dat er scherpe daling in de jaren 2016 en 2017 heeft plaatsgevonden en dat het
daarna zich redelijk stabiliseert. Bij de dames zien we zelfs weer een kleine groei. Maar uiteindelijk is
het aantal bondsleden wel met bijna 1/3 afgenomen.
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Bij de heren zien we in 2016 dezelfde trend alleen zet deze in 2017 niet voort en vlakt het veel eerder
af. Bij de heren is het aantal bondsleden, in de afgelopen 5 jaar, met 1/8 afgenomen. Maar is de
neerwaartse trend nog niet gestopt.
Een echte oorzaak voor dit verschil is niet aan te wijzen.
---------------------------------------------------------------------Graag zou ik in contact willen komen met de volgende leden (i.v.m. controleren contact- en
persoonsgegevens):
M. (Monique) van den Bos
R. (Ronald) Everts
C.A.M. (Chris) Heeregrave

T. (Theo) Makkink
C.M. (Carin) van Rijssen-Nab
A.M.H. (Monique) Staal

C. (Cees) Tiemens
G.W.C. (Chiel) van Tongeren

Dus mocht je hierboven genoemd staan stuur mij even een mail (leden@avveluwe.nl) dan kunnen we
de gegevens even controleren.
Frank
---------------------------------------------------------------------Nieuwe en vertrekkende leden:
(Periode nov 2019 / jan 2020)
Aanmeldingen:
Panjer, Hilly
Harmsen, Arjen
Bras, Robert Jan

Putten, Christiaan van
Paalman, Remco
Bakker, Eugene
Heus, Frans de
Brug, Jolanda van de
Leur, Ted van de
Hennekens, Suzanne
Drijfhout, Eeuwe
Scheltinga, Cornelis

Kraal, Lianne
Afmeldingen:
Eikelboom, Ellen
Jansen, Johnny
Jansen, Ton
Katwijk, Jaap van
Last, Froukje
Oudt, Frank
Wichers Schreur, Hans
Brons, Marald
Belt, Sandria
Matla, Tamara

Arends, Lex
Singel, Annemiek
Agteren, Arnoud van
Zegers, Ton
Staal, Monique
Schurmans, Mei Lie
Oosterbeek, Carin
Wemmenhove, Yannick
Klauw, Carolien van der
Harleman, Joyce

Westerhof, Mark
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Verjaardagen:
(Periode mrt 2020 / mei 2020)
Maart:
Jeroen Lamfers
Sylvia van Opijnen
Frans Buitenhuis
Corien van der Bijl
Arno Buitenhuis
Josca de Winter
Edward Bekebrede
Klaas Nekeman
Marieke Jochems
Wilbert Besseling
Bas de Roos
Lia van der Meulen
Amina Verschoor
Miriam Geerdes-Gazzah
Clarisse Roekevis
Marinka Stegeman
Jan Mulder
Ronald Derksen
Dennis van Lohuizen
Tamara Slief
Eeuwe Drijfhout
Marjan van de Kraats
Judith Volker-Stegeman
Nikki Velderman
Reinarda Meijerink
Chinouk Stappenbelt
Tine Bijl
Marc van den Bos
Ronald Everts
Cicely van der Leij
Rachel de Weerd
Marco Betman
JanHendrik Wolters
Peter Bakker
Fred van Essen
Cees Weeda
Monique van den Bos
Bert Steenman

1
1
2
2
3
3
4
6
7
8
10
12
13
16
16
16
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
25
29
30
31

April:
Jelmer van Leeningen
Nanik Schumacher
Simone Rietvelt
Antoinette van der Geer
Chris Willems
Peter Bosch
Roel Engelen
Rinus Groen
Marcel Mars
Ronald Huiskamp
Tineke Regterschot
Rene de Jonge
Evert Veldhuis
Tinus Kleverwal
Erik Geerdes
Henk van der Schaaf
Judith Langeveld-Albinus
Ellen Wijnhout
Fred Laan
Christiaan van Putten
Remco Paalman
Hilly Panjer
Rob Petersen
Ruud Frieling
Henry Huttinga
Helene Geers
Debbie Dijjers
Martijn Langenbach
Angela Messink
Frans Nab
Frank de Graeff
Cornelis Scheltinga
Edith Stromberg

3
4
4
4
5
7
7
9
10
10
11
12
12
14
15
15
15
16
16
17
17
18
21
22
22
23
23
26
26
27
29
29
30

Mei:
Gerda Buitenhuis
Dympha Faasen
Marcel Cantor
Raoul Huisman
Walter Stouten
Alie Kraal-Adema
Henk Kager
Simone Middelveld
Melanie Hartgers - Tjapkes
Riëtte Modderkolk
Lidy Kerkhof Jonkman
Ben Koops
Geert Krist
Marije Blankvoort
Jan Dobbe
Brenda Scholten
Hubert von Berg
Tim van Heumen
Ralph de Gooijer
Marcia Schut
Roland Besselink
Eugene Bakker
Marjan Vermeer
Erik Wiersma
Anja Kool-Borjeson
Trees Stens
Arjen Harmsen
Michel Brenninkmeijer
Ed van der Zwaan
Hans Marsman
Fred Schat
Merten Leendertse
Sita Hoogland
Lianne Kraal
Marjet Amptmeijer

1
1
2
3
3
3
4
5
6
6
6
6
7
8
10
11
12
12
13
14
18
18
19
19
21
22
23
25
26
27
27
27
28
28
30
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Agenda Algemene Ledenvergadering AV Veluwe 2020

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ALV
van AV Veluwe.
Deze vindt plaats op:

Woensdag 18 maart om 20.30 uur in het clubhuis van CSV Apeldoorn.
1)
2)
3)
4)
5)

Opening en vaststelling agenda.
Binnen gekomen stukken.
Bespreking van de notulen ALV 20-03-2019
Presentatie visie AV Veluwe door het bestuur.
Presentatie acties: Wedstrijdcommissie, TCG , Activiteitencommissie en PR en
Communicatie commissie, Webmaster en Lief en Leed.
6) Financieel jaarverslag, begroting en rapportage kascommissie
7) Jaarverslag secretaris.
8) Bestuurswisselingen.
9 ) Rondvraag.
10) Sluiting.
De financiële stukken kunnen 2 weken voor de vergadering worden op gevraagd bij de
penningmeester: penningmeester@avveluwe.nl

8

Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2019

Ben Koops

Na een roerig 2018 is de Wedstrijdcommissie in 2019 weer in rustig vaarwater terecht gekomen en in
merendeel van de wedstrijden wordt nu gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming. Ondanks
de bon in de Spurt voor gratis deelname, viel de deelname van AV Veluwe leden ook dit jaar weer
tegen.
De Leesten Cross is altijd de eerste wedstrijd van het jaar en telt tevens mee voor het
clubkampioenschap op het onderdeel Cross. In de Spurt 2019-1 is hiervan een uitgebreid verslag te
lezen.
De No-men Race is met ingang van dit jaar geschrapt van onze kalender, in verband met te weinig
belangstelling.
De Coopertest/Baanloop heeft al jaren en vast aantal deelnemers en deelname is voor de leden
gratis.
De Kroondomein Trail mocht, ondanks de beperking van het aantal deelnemers, weer rekenen op een
mooie opkomst.
Na de zomer gingen we verder met een bestaande loop met een nieuwe naam: de RunX loop in de
Maten. Dit is een loop waar we net iets extra's doen. Henk Borgmeijer als speaker en prijzen van de
sponsor voor de winnaars. In deze loop wordt ook de clubkampioen van het onderdeel Weg bepaald.

In oktober is er dan weer tijd voor een Coopertest/Baanloop. Deze wedstrijd levert ons de
clubkampioen op het onderdeel Baan.
In voorgaande jaren eindigden we altijd met de Randerode Cross in November maar dit jaar werd ons
gevraagd om ook de Wisent Winter Trail op oudjaarsdag te organiseren. Een vraag waar we eens
goed voor moesten gaan zitten. Maar het is gelukt en met hulp van de oorspronkelijke Wisenttrail
organisatie was het een ware happening met 829 deelnemers.
Ten opzichte van 2018 waren er 6% minder inschrijvingen. Bij de Wisent Winter Trail bleef dit
nagenoeg gelijk.
Voor de eerste maal werden tijdens de nieuwjaarsreceptie 2020 de clubkampioenen gehuldigd en
werd ook de vrijwilliger van het jaar 2019 bekend gemaakt.
In de loop van het jaar hebben we in de Wedstrijdcommissie afscheid genomen van Karin van Driel en
Irma Kleverwal. In Marita Bekker en Carina Evertse hebben we uitstekende opvolgers gevonden.
Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagd 2019. Wel valt ons steeds weer op dat het aantal
AV Veluwe leden die mee doen wel minimaal is. We roepen dan ook alle leden op om ook een keer
mee te doen aan een wedstrijd in 2020.
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Even voorstellen.
Mijn naam is Raymundo van Egmond en ik
neem binnenkort het stokje over van Ben
Koops als Vrijwilligers coördinator. In mijn
beleving bestaat een vereniging en dus
ook AV Veluwe bij de gratie van
vrijwilligers, of je nu een bestuursfunctie
hebt, trainer bent of mee helpt bij een
wedstrijd. Het lijkt mij een mooie taak om
als vrijwilligers coördinator het stokje van
Ben over te nemen en voort te zetten.
Waarbij mijn plan is om de poule van
vrijwilligers verder uit te breiden zodat we
voldoende hebben voor alle (7) wedstrijden
van AV Veluwe.

Bij deze wil ik je dan ook vragen
of je in 2020 bij minimaal 1
wedstrijd vrijwilliger wilt zijn.
Je kunt zelf aangeven welke wedstrijd je
voorkeur heeft. Ik probeer hier zo veel
mogelijk rekening mee te houden. Zo kan
ik alvast de vrijwilligers aan een wedstrijd
koppelen en jij hebt zekerheid wanneer je
als vrijwilliger wordt ingezet.
Onze loopagenda ziet er voor 2020 als volgt uit:
- Woensdag 6 mei:
Coopertest en Baanloop
- Zaterdag 13 Juni:
Kroondomeintrail
- Zaterdag 29 Augustus:
RunXloop
- Woensdag 7 oktober:
Coopertest en Baanloop
- Zondag 1 November:
Randerodecross
- Donderdag 31 December
Wisent Winter Trail
Op nieuwe leden doe ik een extra beroep om zich aan te melden. Het is niet alleen leuk om vrijwilliger
te zijn, bijkomend voordeel is dat je zo een heleboel mede lopers leert kennen en dan wordt het lopen
nog gezelliger!
Ik ben geregeld op de woensdagavond (baan) of zaterdagochtend aanwezig als je mij eens
persoonlijk wilt ontmoeten en/of meer wilt weten over de vrijwilligers die nodig zijn binnen onze
geweldige vereniging.
Je kunt je aanmelden via de mail: vrijwilligers@avveluwe.nl. Alvast heel erg bedankt!
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Jaarverslag vanuit PR/ Sponsoring

Vanuit de commissie PR/ Sponsoring hebben we dit jaar wat veranderingen ondergaan. We hebben jullie
hopelijk via social media van alle evenementen en gebeurtenissen op de hoogte gehouden waardoor veel
bekend zal voorkomen. Gedurende het jaar is de samenstelling van de commissie veranderd, Manon te
Dorsthorst is gestart binnen de commissie met als focus punt de sponsoring en club van 100. We hebben
een uitje voor de sponsoren en club van 100 georganiseerd om hen te bedanken voor de financiele
injectie die zij de afgelopen tijd hebben gegeven.
Voor de komende periode staat natuurlijk het jubilieum voor de deur! Hier hopen we natuurlijk veel animo
voor te krijgen en moet er ook nog wel wat sponsoring binnen gehaald worden. Kortom het eerste
gedeelte van het jaar 2020 zal in het tekene staan van met name PR en sponsoring van het jubiluem en
de aankomende activiteiten en wie weet gaan we jullie nog wel verrassen!

Groeten
Melanie en Manon
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Notulen ALV AV Veluwe 20-03-2019
Aanwezig 45 leden inclusief het bestuur. Afwezig met kennisgeving: Frans Nab, Frans van Melsen,
Ramon Lentink, Geert van Wijk, Ron Janse, Jan Dijkstra, Jeroen Lamfers, Nelleke Evers, Ron de
Kluizenaar, Simone Middelveld, Iris Sielias, Mario Diks en Marleen Otten
Erik Wiersma opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen binnengekomen
stukken. De notulen van de ALV AV Veluwe 2018 zijn doorgenomen en er zijn geen aanmerkingen.
Financieel
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Erik doet verslag namens de penningsmeester, omdat Marleen Otten i.v.m. ziekte afwezig is.
Het kostenoverzicht geeft aan de verwachtte kosten en de realisatie hiervan nagenoeg gelijk
zijn.
De opbrengsten zijn iets meer als begroot. De opbrengsten worden meestal voorzichtig
begroot.
De balans wordt gepresenteerd, hierover zijn geen opmerkingen.
De trainersbonnen staan nu ook op de balans.
De contributie wordt van € 75 naar € 80 bijgesteld. De contributie was de laatste 3 jaar gelijk
gebleven. Verhoging is nodig omdat de verwachting is dat de vaste kosten gaan toenemen.
Accommodatie CSV gebruik en de atletiekbaanhuur zullen duurder worden. Ook zullen de
vergunningen voor het houden van wedstrijden in het bos duurder worden.
Bij de stemming over verhoging van de contributie naar € 80 wordt het voorstel aangenomen
door de vergadering.
De trainersbonnen blijven vaak lang liggen of worden niet opgehaald bij Run X.
Het bestuur stelt voor om de houdbaarheid van de trainersbonnen op 2 jaar te zetten.
De reeds uitgegeven bonnen zijn nog tot december 2020 in te wisselen bij Run X.
De aanwezigen op de vergadering zijn akkoord.
De kascontrole is gedaan door Jan Kuiper en Hans Wichers Schreur bij de penningmeester
Marleen Otten . Alles is in orde bevonden.
De penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend.
Jan Kuiper is 2 jaar lid geweest en treed uit de kascontrolecommissie hij wordt bedankt voor
zijn inzet. Tinus Kleverwal meldt zich aan als nieuw lid.

Presentatie Wedstrijdcommissie door Dik Musch
• Arjan Kiers en Ron de Kluizenaar zijn gestopt in de wedstrijdcommissie, Dik Musch en Gini
van Ekster zijn nieuw.
• Aandachtspunt is om de organisatie in en rondom AV Veluwe wedstrijden te verbeteren. Dit
liep in 2018 stroef.
• Harry Stens is gestopt met verzorgen van de tijdregistratie en Cees Weeda heeft deze taak op
zich genomen. Cees is echter al gestopt bij het verzorgen van de tijdregistratie. De
wedstrijdcommissie heeft Maikel Brouwer gevonden als zijn opvolger. Deze is ervaren bij het
verzorgen van tijdsregistratie.
• Ben Koops is de nieuwe voorzitter bij de wedstrijdcommissie.
• Carina Evers is nieuw bij de wedstrijdcommissie op het secretariaat.
• In 2017 waren er 854 deelnemers aan AV Veluwe wedstrijden. In 2018 898 deelnemers.
• De Nomenrace is gestopt, over een nieuwe wedstrijd wordt nagedacht.
• Bij alle AV Veluwe wedstrijden (behalve Ronderodecross) is elektronische tijdwaarneming.
Door elektronische tijdwaarneming gaat de uitslagverwerking sneller.
• De communicatie van AV Veluwe wedstrijden naar de media moet beter en sneller.
• Er zit een bon in de papieren Spurt die het mogelijk maakt om 1x gratis deel te nemen aan
een AV Veluwe wedstrijd. Dit is gedaan om AV Veluwe leden te stimuleren deel te nemen aan
AV Veluwe wedstrijden.
• De Tonny en Lex van de Brink lokaal is dit jaar niet uitgereikt, er wordt over nagedacht of er
nog een vervolg komt.
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Presentatie TCG door Arno Manschot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In 2018 is er geen AED scholing geweest wegens het gebrek aan opleiders. In 2019 gaat de
cursus wel door een datum staat gepland.
Tonnie Stouten kom de wedstrijdcommissie versterken.
Er is een jaarplan gemaakt waarin de trainingsactiviteiten beschreven staan.
Er zijn trainingsschema’ s voor niveau 2 t/m 4, niveau 1 beginners heeft dit niet.
Er zijn 2 LT 3 trainers en nog 2 trainers in opleiding voor LT 3.
Er zijn thema trainingen voor de Midwinter, de Marikenloop en de Zevenheuvelenloop.
Er zijn per jaar 5 beginnerscursussen.
De TCG overlegt regelmatig. De trainerskrijgen 1x per maand een trainersbrief over de
lopende zaken binnen de trainingen.
Maandelijks is er overleg met het bestuur tijdens een bestuursvergadering.
Er zijn 13 trainingsschema’s, 32 trainers, per week 24 trainingen en op jaarbasis 1249
trainingen.

Presentatie Activiteiten commissie door Lia v/d Meulen
De activiteiten commissie bestaat uit Karin, Frank, Rimke, Arno en Lia.
Dingen die georganiseerd zijn: Core Stability, Op Pad, trainingen op een leuke locatie, Zolad testen,
hartslag training, B.B.Q. en kennis maken met andere sporten: clinics, kickbike, oriëntatielopen, etc.
Ook het aankomende jaar staan weer veel interessante evenementen gepland. Zoals Op Pad,
Kickbike, Survivalrun, Zolad test, Training bij kasteel de Cannenburg in Vaassen en B.B.Q of buffet
met clinics en familie dag op 17 augustus.
Presentatie Wisenttrail
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Hier waren geen vertegenwoordigers aanwezig. Het liep verder goed bij de najaar en de winter editie.
Bij de najaarseditie waren er iets minder deelnemers. Toch is er nog een bedrag van €2000
overgemaakt naar de kas van AV Veluwe, waar de club natuurlijk zeer content mee is.
Presentatie PR en communicatie door Martijn van Eck
De PR en communicatie wordt momenteel bezet door Martijn van Eck en Melanie Hartgers.
Vorig jaar is er een stuurgroep opgericht om te onderzoeken wat nodig was. René van Vliet, Esther
Veenhuizen, Dik Musch en Martijn van Eck en nog enkele anderen hebben onderzocht wat nodig was
om AV Veluwe beter op de kaart te zetten. Besloten is om eerst de website AV Veluwe aan te pakken
en te vernieuwen. Hierdoor kan de vereniging zich beter presenteren intern en extern.
Na wat vertraging en wat moeizame communicatie met de websitebouwer mag het resultaat er echter
wezen. Het doel van de PR commissie is om de verschillende commissies binnen AV Veluwe beter
met elkaar te laten communiceren zowel met elkaar als naar de buitenwereld. Denk hierbij aan
kranten en bladen, sociale media. Het plan is om behalve Facebook ook Instagram en Strava te gaan
gebruiken voor de communicatie. Een ander aandachtspunt is om meer sponsoren te zoeken en deze
meer zichtbaar op de website AV Veluwe te plaatsen. De foto’s die op de website staan moeten ook
meer AV Veluwe leden laten zien wordt opgemerkt. Johan Voorhorst is webmaster en aanspreek
persoon voor de website zaken AV Veluwe.
Dit gaat prima. Ook lokale radio en TV kan
ingezet worden om AV Veluwe te presenteren.
Bestuurszaken
Het bestuur bestaat momenteel uit: voorzitter
Erik Wiersma, penningmeester Marleen Otten
en secretaris Martin Helmink. Erik stopt als
voorzitter AV Veluwe en er is nog geen
opvolger gevonden. Dit is zorgelijk aangezien
de bestuurlijke bezetting dan erg krap is.
Marleen is niet aanwezig en haar termijn loopt
dit jaar af. Zij heeft aangegeven om door te
willen gaan. De vergadering is akkoord. Er
wordt in de vergadering ook nog een oproep
gedaan om het bestuur te komen versterken.
Voorzitter en algemeen bestuurslid zijn
welkom. Helaas is er nog niet direct respons
op deze oproep.

Rondvraag
Elbert heeft nog AV Veluwe petten, iedereen
die wil kan deze gratis meenemen als hij/zij dit
wil.
Erik Wiersma wordt bedankt als voorzitter en
krijgt een bloemetje.
Elbert Voogt krijgt een bloemetje omdat hij al
jaren trouwe sponsor namens Run X is van
AV Veluwe.
Erik sluit de vergadering.
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COOPERTEST EN BAANLOOP VOORJAAR
Woensdag 6 mei
Lopen is leuk. Overal en altijd. Maar toch schrikt het lopen van een wedstrijdje op de baan af. Want ja,
dat is toch alleen voor hele snelle? Van die fanaten? Nee dus, niet nodig. Bij een baanloop
georganiseerd door atletiekvereniging AV Veluwe uit Apeldoorn hoeft niemand zich zorgen te maken.
Echt iedereen die kan lopen kan meedoen. Sterker nog dit wordt aangemoedigd, want de ervaring
leert dat hoe meer lopers mee doen, hoe gezelliger zo’n baanwedstrijdje wordt.
Kosten
Voor alle afstanden geldt hetzelfde bedrag, namelijk €3 euro.
AV Veluwe leden kunnen gratis deelnemen.
Inschrijven
Voor-inschrijven is mogelijk van 1 februari tm 4 mei via de site van av veluwe.
Na-inschrijven kan op de wedstrijddag vanaf 18.45 uur. Geen pinmogelijkheid, dus neem voldoende
contanten mee. Gepast betalen!

Starttijden
19.00 uur Coopertest
19.30 uur 1500m
20.00 uur 5000m (minimumleeftijd 15 jaar)
Locatie en kleedruimte
Atletiekbaan Orderbos Apeldoorn. Douche en kleedgelegenheid aanwezig. EHBO ook aanwezig.
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Activiteitencommissie blikt terug en kijkt vooruit naar een bijzonder jaar!
Sinds enkele jaren heeft AV Veluwe een activiteitencommissie die diverse sport gerelateerde
evenementen en gezellige uitjes organiseert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de, bij de meeste
inmiddels wel bekende, AV Veluwe Op Pad zaterdagen, waarbij de reguliere groepen vertrekken
vanuit een andere omgeving en afsluiten met zelf meegebrachte koffie, thee en lekkers. Maar ook
trainen op hartslag (volgens de Zoladz methode) wordt in clinic vorm meerdere keren per jaar
aangeboden. Ook door kennismaking met andere (hardloop gerelateerde) sporten of trainingen
probeert de commissie de leden nog meer variatie te bieden.
Samenstelling
De activiteitencommissie is ontstaan uit een brainstorm groep geïnitieerd vanuit het bestuur en
uitgegroeid tot een heuse commissie. Afgelopen tijd zijn er wat wisselingen geweest en zijn René de
Jonge, Erik Wiersma en Rimke Musch na een periode van veel inzet geen lid meer van de commissie.
We bestaan nu uit: Elmer Hartkamp, Wim Altink, Frank Vervoort, Karin Cordia, Arno Manschot en Lia
van der Meulen.
Afgelopen jaar
Het afgelopen jaar hebben we weer een mooi loopjaar gehad met veel enthousiaste leden die hebben
deelgenomen aan de diverse activiteiten. Zo zijn we “Op Pad” geweest bij de Schaapskooi bij Hoog
Buurlo, De Cannenburgh in Vaassen, het Speulderbos in Garderen, het IJskaffee in Ugchelen, De
Renderklippen in Epe en hebben we de verkenning afgesloten met de Kerskransloop op het Leesten.
Iedere “Op Pad” stond garant voor mooie routes, nieuwe plekken en culinaire baksels die werden
meegebracht. Ook de Zoladztesten waren weer populair en diverse leden zijn dit jaar begonnen met
trainen op hartslag of hebben hun zones opnieuw getest. Verder is er een actieve tocht met Kickbikes
georganiseerd en een Survival clinic, waarbij je aan de basistechnieken van het survivallen kon
proeven en we afsloten met een duik in het Kanaal. Nieuw dit jaar was het weekend naar Zeeland,
waarbij we meededen aan de Zeeuwse Hardloop 3-daagse. Een bloedhete editie, maar wat was het
gaaf en gezellig om met zijn allen er echt uit te zijn en te genieten van een geweldig
hardloopevenement. Je leest het wel, teveel eigenlijk om op te noemen en daarom gaan we het
komende jaar gewoon weer verder.

Het komende jaar
Het belooft een bijzonder jaar te worden. In 2020 bestaat AV Veluwe 50 jaar en dat gaan we groots
vieren met een jubileumfeest. De activiteitencommissie heeft hiervoor versterking gekregen voor de
organisatie hiervan. Deze jubileumcommissie is achter de schermen al druk bezig met de
voorbereidingen voor 16 mei a.s. De inschrijving is inmiddels gestart en via de onlangs verstuurde
nieuwsbrief en de website kun je meer informatie vinden en inschrijven.
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Daarnaast hebben we ook nog allerlei andere leuke dingen gepland. Zo gaan we uiteraard weer
diverse keren “Op Pad” om in een andere omgeving te lopen en te genieten van de natuur en
organiseren we een aantal activiteiten. We starten dit jaar met een trailrun clinic en later in het jaar is
er een lezing van een sportpsycholoog. Ook zijn er weer de nodige terugkerende activiteiten, denk
bijvoorbeeld aan de Zoladz testen, Op Pad bij het IJskaffee en de kerstkransloop. De volledige
jaarplanning vindt je onder dit bericht.
Mocht je ideeën, vragen of opmerkingen hebben, mail ons of spreek ons aan tijdens de trainingen
(activiteitencommissie.avveluwe@gmail.com)
We hopen je graag te zien bij de diverse activiteiten!

Planning 2020:
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VOOR AL UW NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Onze organisatie kenmerkt zich door haar open communicatie, klantgerichte aanpak en
vakmanschap. Dankzij onze jarenlange ervaring, kunnen wij u goed helpen met de uitwerking van uw
verbouw en nieuwbouwplannen. Wij adviseren u over de technische en praktische mogelijkheden,
zodat u de juiste beslissingen kunt nemen. En indien nodig kunnen wij voor u ook tekenwerk,
constructieberekeningen en een omgevingsvergunning regelen.
Interesse? Bel vrijblijvend met Marcel Derksen op 06 – 301 89 422

Het zit erop als secretaris

Martin Helmink

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd
van gaan is nu gekomen.
Al 8 jaar zit ik in het bestuur van AV Veluwe als
secretaris en nu is het tijd om het stokje over te dragen.
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren in het bestuur
van AV Veluwe gezeten. Een warme club met
enthousiaste bestuursleden die de club een warm hart
toe dragen.
Er moet natuurlijk wel vergaderd worden iedere maand
en de actuele zaken worden besproken in de
vergaderruimte bij CSV. Natuurlijk is er naderhand ook
ruimte voor een drankje bij de bar in de CSV kantine.
Al meer als 25 jaar ben ik lid van AV Veluwe en nog
iedere dag denk ik aan hardlopen ook al lukt dat zelf
helaas niet meer door blessures.
Rinus Groen haalde mij van Hanzesport Zutphen naar AV Veluwe. We trainden vooral op de
atletiekbaan op zondag en dat ging er vaak pittig aan toe. Ook werd ik fijn ontvangen in de
trainingsgroepen op dinsdag en woensdagavond.
Later heb ik diverse vrijwilligersactiviteiten gedaan voor AV Veluwe. Zoals bestuurslid zijn voor de
hardloop4daagse, speakeren, fotograferen en mee helpen tijdens AV Veluwe wedstrijden.
Secretaris ben ik nu af maar er komt vast wel weer iets nieuws als AV Veluwe mij nodig heeft.
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NK Masters

Rinus Groen

Ook dit jaar weer was er in het Omnisport het Nederlands
Kampioenschap Masters met deelname van een aantal AV
Veluwe atleten. Bij zo’n NK mag iedereen meedoen wanneer er
niet te veel aanmeldingen zijn. Om je echt Nederlands Kampioen
te mogen noemen is 1e worden wanneer er 1 meedoet echter
niet voldoende, je moet een zogenaamde medaillelimiet halen.
Zo’n 1e plaats binnen de tijdslimiet geeft je dan het jaar daarop
weer recht op een sportpenning van de stad Apeldoorn.
Dus of een kwestie van heel hard lopen of heel oud worden en
uiteraard wel fit. Willem de Brujin krap eens achter je oren
in
2021 85 jaar.
Trouwens de toegang is altijd gratis dus supporteren kan altijd.
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De uitslagen waren

Corien van der Bijl

V35

800m

• 2:32,25

Rachel de Weerd

V45

1500m

• 5:27,39

Tonnie Stouten

M50

3000m

• 9:47,38

Rachel de Weerd

V45

3000m

• 11:27,37

Tonnie Stouten

M50

1500m

• 4:38,83

Nils van Elzelingen

M50

3000m

• 10:02,29

2xgoud voor Rachel de Weer, zilver voor Corien van der Bijl en 2 maal brons voor Tonnie Stouten.
Nils van Elzingen moest zich tevreden stellen met een 5e plek, niet slecht voor een debutant.
Een week later, tijdens het Nederlands Kampioenschap Senioren, kon men ook nog een paar
afstanden lopen die waren verdeeld over de 2 weekenden om het programma voor de sprinters niet te
zwaar te maken. Corien van Bijl pakte daar nog even mooi goud mee op de 400m.
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Bevrijdingsloop
In 1995 was er met recht een Veluwe loop. Massaal kwamen de leden in clubtenue bij elkaar om het
bevrijdingsvuur naar de veteranen en hoogwaardigheidsbekleders op een tribune bij Orpheus te
brengen. Leuk om al die 25 jaar jongere leden te zien.
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Wisent Winter Trail 2019.

Ben Koops

Het was lange tijd onzeker of de winter editie van de Wisent trail wel door zou gaan. De Wisent trail
organisatie had de editie in september al geannuleerd en zou ook de trail op 31 december niet meer
organiseren.
Tijdens een vergadering van de wedstrijd commissie bracht onze voorzitter dit agenda punt in. We
waren niet meteen enthousiast. Ons restte nog maar een paar maanden om deze loop te organiseren.
Na een gesprek met organisatoren en na rijp beraad hebben we besloten om in ieder geval de winter
editie op oudejaarsdag door te laten gaan. De "oude" organisatoren hadden te helpen waar we
dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Want we kwamen nogal wat haken en ogen tegen.
De website en de Facebook pagina werd aan ons overgedragen en deze moesten we nu actueel
maken voor de Wisent Winter trail. Zo snel mogelijk moest met kunnen inschrijvenl. Op Facebook
werden berichtje geschreven die bij vele honderden volgers terecht kwamen. Er werd contact gelegd
met CSV of de kantine die dag beschikbaar was. Ook moesten de routes gecontroleerd worden. Hier
en daar was een pad afgesloten en moest een alternatief worden gevonden. Vergunningen
aanvragen, Vrijwilligers benaderen, oliebollen en soep bestellen en nog veel meer te regelen.
De datum vorderde en de inschrijvingen liepen binnen. Dagelijks werd de stand doorgegeven en op
de website in de teller gezet. Uiteindelijk was het aantal voor inschrijvingen 741. Redelijk verdeeld
over de 3 afstanden en tussen de mannen en vrouwen. Een paar dagen van te voren werd een deel
van de route al uitgezet en op 30-12 werden alle routen voorzien van pijlen. Een hele klus!
Woensdag 31-12 's morgens heel vroeg begint voor ons de dag van deze Wisent Winter Trail. De
routes werden nogmaals gecontroleerd, het secretariaat word ingericht, de parkeerwachters werden
geïnstrueerd en de eerste lopers melden zich al aan. Langzamerhand stroomt de kantine vol en de
startnummers worden opgespeld. Traditie is dat iedereen het startnummer van het jaar krijgt, dit jaar
dus: 2019. Als om 10 uur de eerste loper s beginnen aan hun 23 km begint het zonnetje een beetje te
schijnen. Het beloofd een mooie
dag te worden. Bij de start van de
16 is Omroep Gelderland
aanwezig. Een verrassing. Naast
het carbid schieten en de
oliebollen wilden ze geheel
anders in het nieuws brengen en
het is hun gelukt.
Half 1 werden René, Michel, Erik
en Maurice even in het zonnetje
gezet door de voorzitter. Zij
hebben alles bedacht en
uitgevoerd. Wat een werk, dat is
nu wel duidelijk geworden. Maar
het resultaat mocht er zijn. Als
aandenken kregen deze mannen
een actiefoto op canvas van de
Wisent Trail.
Het bleef nog lang gezellig en druk in de kantine. De oliebollen lieten zich goed smaken en liters soep
verdwenen in de hongerige magen van de deelnemers. Toen alle lopers binnen waren werd het tijd
om af te breken. De pijlen werden verzameld, de finish RunX boog werd neergehaald, het geluid ging
uit, het secretariaat verzamelde haar spullen en om een uur of 3 vertrokken de laatste lopers en
organisatoren met een goed gevoel naar huis. De klus was geklaard en aan de reacties op oa.
Facebook was het uitermate geslaagd. De foto's zijn terug te vinden via de site Wisenttrail.nl. Met een
totaal van 829 lopers kunnen we terug kijken op een zeer geslaagd evenement. Vanaf 2020 staat het
stevig verankerd op onze wedstrijd kalender. Een mooier sportief einde van het jaar kun je (hard)lopen
Nederland niet aanbieden. Met dank aan de wedstrijdcommissie en de vrijwilligers die de traditie van
de Wisent Winter Trail hebben voortgezet.
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Op zaterdag 16 mei is het AV Veluwe Jubileum.
In 1970 is AV Veluwe opgericht als hardloopvereniging en inmiddels niet meer weg
te denken. Dit jaar bestaan we 50 jaar en is de vereniging uitgegroeid tot een
actieve en gezellige club met bijna 450 leden. Liefde voor het hardlopen verbindt
de lopers en gedurende de jaren zijn er veel vriendschappen en relaties ontstaan.
Om dit jubileum te vieren nodigen we jou uit voor een gezellige dag met je
hardloopvrienden. Ook introducés en kinderen zijn van harte welkom.
Programma van de dag
Het jubileum is op zaterdag 16 mei 2020 vanaf 15.00 uur en de locatie is de Atletiekbaan & het
clubhuis van AV '34 in het Sportpark Orderbos in Apeldoorn.
Om circa 16.00 uur start het sportieve gedeelte met een estafette voor jong & oud. Teams bestaan uit
4 personen en je kunt kiezen uit 800m of 1500m. Je schrijft je individueel in met keuze voor 800m
(deze afstand is met hindernissen) of 1500m en uit de inschrijvingen worden teams samengesteld.
Tijdens het sportgedeelte is er van alles te doen rondom de baan. Zo is er een hardlopers markt, een
springkussen en kun je uiteraard ook alvast gezellig kletsen met je hardloopmaatjes onder het genot
van een drankje.
Begin van de avond start onder muzikale omlijsting de barbecue (ook vegetarisch mogelijk) en feesten
we daarna verder met een programma, band en vooral veel gezelligheid. Om 23.00 uur is het einde
van de avond en kijken we hopelijk terug op een geweldige dag!
Voor alle leden is er tevens een uniek jubileum shirt beschikbaar gesteld die kosteloos op 16 mei kan
worden opgehaald.
Uiteraard verklappen we nog niet alles en zal je de komende tijd steeds meer te weten komen over
deze feestelijke dag!
Inschrijven
Schrijf je voor 22 april a.s. in via onderstaande link! Je komt dan in het inschrijfformulier. Je kan jezelf,
introducés en kinderen inschrijven. Ook wanneer je enkel het shirt wilt bestellen, schrijf je uiterlijk 22
april in via de link (i.v.m. bestellen van de shirts
Toelichting
In het inschrijfformulier kun je bij >> onderdeel<< kiezen voor de afstand die je wilt meedoen met het
sportonderdeel. Wil je niet meedoen met de wedstrijd? Dan kies je voor "geen (ik doe niet mee aan de
wedstrijd)". Vul vervolgens je gegevens in en geef je maat in voor het jubileumshirt. Bij >>overige
gegevens<< geef je nog aan of je kiest voor de vlees of vegetarische barbecue en kan je aangeven
indien je enkel het shirt wilt ophalen. Hierna kun je introducés en kinderen opgeven. Inschrijving voor
leden is kosteloos. Per introducé rekenen we € 15,00 en per kind € 7,50.
Heb je vragen over het inschrijven of het jubileum? Mail ons via: avveluwe_50jaar@outlook.com

24

Leestencross

Manon te Dorsthorst

Op zondag 16 februari ’20 werd het al redelijk vlot druk bij de kiosk van het Leesten. Velen moesten
nog snel even inschrijven of nog snel even alleen het startnummer ophalen. De diehards die deze
editie van de Leestencross gingen volbrengen gingen zelfs een storm trotseren om mee te doen. In
mijn geval was het de eerste keer Leestencross en ik bemerkte toch wel wat zenuwen. Samen met
nog 152 andere deelnemers was ik er dacht ik redelijk klaar voor. Klaar voor in mijn geval 5 kilometer
hardlopen over “bergen” terwijl anderen het hielden bij 10 of 15 kilometer over “wat kleine heuveltjes”.
Gelukkig kon het doorgaan want het was toch nog even spannend! Na veel overlegmomenten met de
regionale weerman, de boswachter en de organisatie was het zondagochtend 16 februari toch echt tijd
voor de Leestencross. Zelfs storm “Dennis” hield ons niet meer tegen.

Iets na 11:00 uur klonk het startschot en kon iedereen vertrekken. Natuurlijk de snelle lopers voor het
befaamde clubkampioenschap voorop gevolgd door een flinke groep enthousiastelingen richting de
eerste heuvel. De eerste pittige heuvel was het begin voor nog een taaie klus die we moesten gaan
klaren. Nadat ik was bekomen van de eerste klim kon het genieten beginnen! Ondanks de harde wind
en het kleine drupje regen was het een prachtige omgeving om te lopen. En die “bergen” dat bleken
toch ook gelukkig maar heuvels te zijn.
Redelijk moe maar zeker voldaan was bij de kiosk weer de finish gevolgd door het onthaal van de
grote groep vrijwilligers die mee hebben geholpen de cross tot een succes te maken en natuurlijk de
persoonlijke fanclub! De leestencross 2020 was pittig maar zeker ontzettend leuk om mee te doen!
Dank aan alle 24 vrijwilligers welke ook dit jaar weer hebben geholpen en tot volgend jaar!
Uitslagen van de leestencross zijn te vinden op www.uitslagen.nl en de foto’s staan op de website.
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de SPURT
Clubblad van atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn
Opgericht maart 1970

Wedstrijdcommissie
45e jaargang nr 1
Maart 2020
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.

Bestuur
Voorzitter
Nils van
Elzelingen
voorzitter@avveluwe.nl

Algemeen lid
Vacant

wedstrijdsecretariaatavvel
uwe@outlook.com

Secretaris

Parcours

Martin Helmink
secretaris@avveluwe.nl

De Spurt verschijnt op
1/3, 1/6, 1/9, 1/12
Sluitingsdatum kopij 2 weken voordien.
Graag digitaal aanleveren in
Word Arial 10.

Penningmeester

Redactie / vormgeving

Trainers-coördinatiegroep

Rinus Groen 055 3668763
rin.groen@planet.nl

Arno Manschot

Clubrecords
clubrecords@avveluwe.nl

Web site
www.avveluwe.nl
webmaster@avveluwe.nl

Ledenadministratie
Frank Vervoort
leden@avveluwe.nl

P e rs PR
prpers@avveluwe.nl
Manon te Dorsthorst

Cover
Ben de Klos

Ereleden

Hans van Driel
Gini den Exter
Eddy Burghout
Marita Bekker
Ben Koops
Dik Musch
Carina Evertse

Marleen Otten
penningmeester@avveluwe.nl

NL55INGB0003151045
t.n.v. penningmeester AV Veluwe

(secretaris)
tcg-secretaris@avveluwe.nl
Aat Kerpershoek , Nemi van
der Reest, Tonnie Stouten

Hans van Driel
h.driel73@chello.nl
055 5223016 Herman Mol

Lief en leed
Frans Nab
liefenleed@avveluwe.nl

Materiaalbeheer
Gini den Exter
Dik Musch

Inschrijvingen
wedstrijden@avveluwe.nl

Vertrouwens Contact
Persoon
Simone Middelveld
055-5787759
Vertrouwenspersoonvrouw@avveluwe.nl
Dik Musch vertrouwenspersoonman@avveluwe.nl

Vrijwilligers coördinator AV
Veluwe Raymundo van Egmond
email Raymundove@gmail.com

Ep Winterman
Henk Kager
Henk Baakman †

26

De speciaalzaak
voor de
beginnende en
gevorderde loper!
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