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Vakantiecentrum

DE HERTENHORST
Onze gezellige camping is prachtig gelegen
midden in de bossen nabij Beekbergen.
De ideale locatie voor uw hardlooptrainingen.

Faciliteiten:
Ruime kampeer & seizoen & jaarplaatsen,
bungalow & stacaravan & groepsverhuur met
sauna & groepsruimte, zeer geschikt voor uw
trainingsweekend.
Voor meer informatie 055 5061343 of
www.hertenhorst.nl

Beleef de Veluwe bij ons
op de Hertenhorst!

.

Van de voorzitter.

AV34

Zoals jullie waarschijnlijk wel
weten hebben we onderzocht of
een fusie met AV34 een goed plan
zou zijn. Er is tijdens de ALV van
vorig jaar een commissie ingesteld
o.l.v. Mynko Peterink. Zij hebben
een paar keer gesproken met een
afvaardiging van AV34. Tijdens de
extra ALV van januari 2010 heeft
Mynko verslag uitgebracht. De
notulen van deze vergadering vind
je verderop in de SPURT.
Conclusie van de vergadering
was: we gaan niet fuseren met
AV34 en we gaan ook geen
nieuwe atletiek oprichten samen
met AV34. We blijven gewoon
onszelf: AV Veluwe. De stemming
was duidelijk. We zien geen voordelen in samengaan. We blijven wel streven naar samenwerking en
een goede verstandhouding.
Ik hoop dat met deze uitslag dit onderwerp ook kan worden afgesloten. We hebben het hierover vaak
genoeg met elkaar gehad tijdens vergaderingen, tijdens het lopen en bij een versnapering aan de bar.
Dat is goed. Overleg en discussie passen bij een volwassen vereniging. Nu dat gebeurt is kunnen we
weer aandacht hebben voor onze belangrijkste doelstelling: lekker lopen. Na dat lopen kunnen we
sinds 1 januari van dit jaar terecht bij onze buren van CSV Apeldoorn. Ga daar eens langs. De koffie is
prima en misschien ontmoet je nog wel een bekende achter de bar. Openingstijden zijn: maandag t/m
donderdag van 18.00 - 22.00 en op zaterdag vanaf 8.00 uur.
Veel leesplezier en wellicht tot ziens tijdens onze reguliere ALV op 29 maart as. Natuurlijk bij CSV
Apeldoorn. Meer over de ALV verderop in de SPURT.
Rene van Vliet

Op de voorpagina Fiona Marcus onze webmaster en de drijvende kracht achter
loopkrant.nl
Rechtsonder Geen haren in de groente in Beekbergen (zie ook pagina 24)
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De kleine onbekende

Rinus Groen

In 1977 ben ik lid geworden van de AV Veluwe en ben altijd nadrukkelijk aanwezig geweest. Allerlei
dingentjes deed ik: Spurts bezorgen, stukjes schrijven, penningmeester, coopertesten organiseren,
trainer, clubkleding laten maken etc. etc. In 1995 kwam Eline, mijn oudste dochter en was het gedaan
met het vrije leventje; er moest op gezette tijden gegeten worden en het verzorgen van mijn
woestijnratten was veel minder tijdrovend dan een kind. Niet dat ik veel te klagen had, maar de
enorme zee van vrije tijd was toch wat kleiner geworden.
Toen kwam Isabel en later Milo. De zee was een plasje geworden.
De kinderen gingen ook sporten en moesten overal heen gebracht
worden en weer gehaald. De zondagtraining op de baan en het
laten masseren waren de eerste dingen die sneuvelden. Scheelde
toch al weer 5 uur per
week.
Nu zit mijn zoontje op
atletiek, bij AV 34. Elke
zaterdagochtend ga ik
trainen als hij ook zijn
training heeft en in de
zomer op de
woensdagavond idem dito. Zodoende heb ik toch weer
wat “nieuwe” gezichten bij de club gezien.
Als redacteur van de Spurt kwam ik dan ook al snel tot de conclusie dat ik deze groep veel te weinig in
beeld breng in de Spurt. Daar ga ik wat aan doen, ook al sprak iemand van mijn club me aan met de
woorden; “Jij bent toch van AV-34?”. Au, au, au, ver onder de gordel

Running in the dark
Onze wijkagent Ed Noordhuizen heeft voor de Spurt tot op de bodem laten uitzoeken wat er nu
precies voor verkeersregels gelden voor hardlopers in het donker. Net als het Koninginnedag incident
heeft dit onderzoek behoorlijk wat tijd gekost, maar onderstaand treft u klip en klaar aan wat de
betreffende regels zijn. Via google heb ik nog even voor u opgezocht dat RVV Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens betekend en niet de Ronde Van Vlaanderen.
Voor voetgangers (dat zijn hardlopers voor het Rvv) is het volgende geregeld:
Artikel 4
1. Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
2. Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een
fiets/bromfietspad ontbreekt.
Links of rechts lopen: is niet geregeld; men gaat er van uit dat voetgangers en hardlopers zelfstandig
denkende mensen zijn die zelf de juiste plaats kunnen bepalen.
Voor de rest heeft het Rvv helemaal niets geregeld mbt reflectie en/of verlichting.
Het RVV gaat uit van : “geef je verstand eens voorrang” ; in dat kader moet iedere weggebruiker zelf
ook nadenken over zijn eigen veiligheid en zichtbaarheid. Strafbaar is het echter niet !
Met vriendelijke groet,
Paul Eijkelenboom
Verkeerscoordinator District Apeldoorn .
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Verslag extra-ALV AV Veluwe dd 26-1-2010 Aanwezig: 79 leden inclusief het bestuur
1.

Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen Agenda De agenda wordt vastgesteld en goedgekeurd.

3.
Informatie van de klankbordgroepen
Mynko presenteert de werkzaamheden van de klankbordgroepen, Erik Koldewijn vult dit vanuit AV’34
kant aan. Er zijn twee bijeenkomsten geweest waarin AV Veluwe en AV’34 samen hebben overlegd
over het mogelijk opstartten van een fusieprocedure. Men heeft zo goed mogelijk geprobeerd de
voordelen in kaart te brengen. Een fusie zou een bundeling van kracht inhouden op het gebied van de
wegatletiek, bundeling op het gebied van trainersdeskundigheid en wellicht ook meer potentie op het
gebied van sponsoring.
4.
Informatieve ronde
In deze informatieve ronde worden er een hoop vragen gesteld door AV Veluwe leden aan de
klankbordgroep. Men wil graag zo veel mogelijk informatie over wat nu precies de voor- en wellicht
nadelen zijn van een fusie. Erik Koldewijn (EK) en Mynko Peterink (MP) proberen zo goed mogelijk
uitleg te geven. Men name de voordelen worden uitgebreid belicht. Toch vinden vele aanwezigen dat
er te weinig informatie is over wat nu (met name) de voordelen zijn van een fusie. . De voordelen zoals
geschetst door de klankbordgroepleden EK en MP worden onvoldoende duidelijk bevonden.
5.
Meningsvormende ronde.
In deze ronde wordt er door vele aanwezigen een mening gegeven. Uit de meeste meningen blijkt dat
men geen voordelen ziet in een fusie met AV’34 en dat men een poging tot samengaan dan ook
afwijst. Een klein aantal leden is het onvoldoende duidelijk waar we precies voor stemmen en wil
eigenlijk meer informatie van de klankbordgroep hebben over wat precies de voordelen zijn. De
meerderheid van de leden wil wel graag samenwerken bij diverse activiteiten. De klankbordgroep
probeert de voordelen van fuseren nogmaals te schetsen maar de meerderheid blijft onvoldoende
overtuigd. Een aantal aanwezigen willen best “Ja” stemmen tegen het voorstel om een poging tot
fuseren te wagen. Dit wordt door de meesten tegengesproken, een “Ja”: is volgens hun wel zeer
richtinggevend.
6.
Stemprocedure.
De secretaris legt de stemprocedure uit. De ALV besluit zoals ook in de nieuwsbrief voorgesteld dat
de internet stemmen meetellen. Dubbelingen worden er middels het vergelijk tussen de reeds gedane
internetstemmen en de presentielijst uigehaald. De voorzitter meldt nog dat het gaat om het “proberen
om samen met AV’34 een nieuwe atletiekvereniging op te richten”. Dan gaat men over tot schriftelijke
stemming.
7.
Stemming
Briefjes worden uitgereikt en ingevuld ingediend bij Secretaris en Algemeen bestuurslid.
8.
De uitslag
De uitslag (internet en aanwezigen): Voor : 38 Tegen: 131 Geen mening: 6 Hiermee is het voorstel
om samen met AV’34 een nieuwe atletiekvereniging proberen op te richten afgewezen.
9.
Consequenties.
Het bestuur zal de uitslag van de stemming aan AV’34 meedelen en zal blijven proberen in de
toekomst in goede samenwerking met AV’34 de belangen van de leden proberen te behartigen.
10.

Rondvraag EK: Bedankt dat ik hier mocht zijn, het was een nuttige avond met een duidelijke
uitslag. De aanwezigen bedanken EK ook voor zijn bijdrage. Een lid vraagt: “Op welke wijze wordt
er teruggekoppeld?” Voorzitter: tijdens de komende ALV zal het bestuur weer een update geven
van de stand van zaken, verder zullen jullie op de hoogte worden gehouden als er nieuws is
middels de digitale nieuwsbrief. Vervolgens komt er een vraag over wat het beleid is van AV
Veluwe in de toekomst? Voorzitter: we blijven zoeken naar samenwerking in de toekomst.

11.
Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.15 uur.
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De veelvraat

Rinus Groen

Mij is wel eens verweten dat
ik te veel deed en niet echt
een keuze maakte voor een
bepaalde afstand. So what,
ik deed het wel aardig
(800m 2.06 en 61.1km
4u13) en vond het allemaal
leuk.
Nu ik de plakboeken van
Elbert Voogd heb
gedigitaliseerd valt al mijn
veel doen en geen keuze
maken in het niet. Ik wist
wel dat hij veel deed door
een keer een dag na een
marathon (2.30) mij op een
12km te verslaan en hij daar harder dan 18 km uur voor moest lopen.

Wat ik niet wist is dat hij ook nog met het WK vlagzwaaien mee deed en het WK langlaufen voor
slagers. De foto´s liegen er niet om.
Na af te zijn gestuurd als geoloog is Elbert uiteraard een hardloopzaak begonnen. Waarom zou je
voldoen aan verwachtingen?
Waarschijnlijk weten we nog veel meer niet van hem. Willen we dat weten? Uiteraard!! Weet u iets
waar wij van achterover vallen mail het naar Rin.groen@planet.nl
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Na 22 jaren in dit leven, ….
(Boudewijn de GrootTestament)

Zuiderzeemarathon 2005

Beste hardlopers van AV Veluwe
Na 22 jaren van vele loopkilometers
moet ik er een punt achter zetten.
Slijtage (artrose) aan mijn
enkelgewricht is de reden van dit
onverwachte, definitieve en eigenlijk
nog onwerkelijke besluit.
De grote vraag is natuurlijk; hoe kom
je hieraan.
Het makkelijkste is te denken aan
overbelasting, maar daar wil ik
(uiteraard) niet direct aan denken.
Zelf denk ik meer aan het volgende,
waar ook volgens de deskundigen
best een mogelijk verband is. In de
zomervakantie van 2008 in Italië heb
ik te maken gekregen met een tamelijk heftige ontsteking in mijn voet (op dezelfde plek), die zich zo
snel ontwikkelde dat ik halsoverkop naar een ziekenhuis moest, waar het met stevige middelen is
weggespoten. Volgens de artsen waarschijnlijk een overgevoelige reactie op een insectenbeet. Een
week of wat later heb ik het lopen weer opgepakt, maar de plek bleef altijd wat gevoelig. Tot en met de
Midwintermarathon had dit overigens geen invloed op mijn prestaties, sterker nog deze laatste MM
was misschien wel mijn beste marathon ooit. Daarna werd het echter steeds moeizamer.
Het draaiboek voor mijn 100e marathon/1.000e wedstrijd in 2016 lag al klaar, maar de marathonteller
zal op 58 blijven steken. 53 daarvan onder de 3 uur, immer een soort psychologische bovengrens.
Wat nu?
Zelf denk ik aan fietsen en de bestelling voor een racefiets ligt al klaar. Wedstrijden zal er denk ik niet
meer van komen, maar wie weet misschien nog een toertochtje.
En AV Veluwe?
Weet ik nog niet. In ieder geval wil ik graag nog eens van dienst zijn bij hardloop4daagse of waar dan
ook.
Keep on running

André Pelgröm
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For the record
Voor de 1 telt alleen de plaats voor de ander gaat het
om de tijd. Zoals Cees Kraayeveld het passend zei na
de Zwolse Bosloop: bij een tijd op de weg kun je
vraagtekens zetten, de afstand op de baan
daarentegen is altijd eerlijk.
Bij de eerste marathon van Eindhoven liep men 2
ronden en onderweg was er een grasveld waar
iedereen de nodige meters pakten. Met als gevolg dat
in het betreffende jaar vrijwel de hele Nederlandse top
100 hun tijd op de marathon in Eindhoven had
e
gelopen. Bijkomend effect was dat het 2 jaar er een
enorm veld aan de start stond om ook een toptijd te
lopen. Helaas was het grasveld helemaal afgezet dat
jaar.
Nee, op de baan is de afstand echt. Maar ook echt
confronterend. Jan Hollak liep indoor de 1500m van
zijn leven en haalde zelfs 11 seconden van zijn tijd
buiten gelopen af; 4.53. Maar werd op flinke
achterstand laatste. Op de tribune dacht men die Jan
die kon toch zo goed lopen.
Zelfs al is de afstand 100% goed dan is Cees Kraayeveld niks te beroerd om speciaal voor de Spurt
een demonstratie te geven hoe je een correcte afstand toch te kort kunt maken, dit ten koste van
Harold Barmentloo. Seran Nijkamp maakt het op de achtergrond wel heel erg bont.
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“BLOEMEN”

Ep Winterman

Nog niet zo lang geleden reed ik op de Berg en Dal richting Hoenderloo. De enkele keren dat ik hier
kom, komen oude herinneringen omhoog uit mijn hardloopcarrière. Zoals een keer verkeerd lopen
tijdens de Veluwe estafette en de trainingrondjes met jongens die hier de weg kenden. Dit keer
echter, bij het passeren met een parkeerplaats aan de linkerkant van de weg, gingen mijn gedachten
terug naar de beginjaren `70 in de vorige eeuw. De tijd dat ik net was begonnen met hardlopen .
Deze parkeerplaats was destijds de start van de prestatielopen van “Gym Trim” uit Hoenderloo. De
loopjes van 4 en 8 kilometer trokken in de eerste `Running Boom`hele families . Omdat we nog niet in
bezit waren van een auto gingen we, ons hele gezin, hier op de fiets naar toe vanuit Zevenhuizen, de
wijk waar we toen woonden. De ronden gingen langs een stuk heide en door het bos met nogal wat
hoogteverschil. De winnaar van de 8 kilometer was steevast Rik Bloem uit Hoenderloo met op de
tweede plaats Gerrit Hendriksen uit Ederveen.
Voor een beginnend trimmer als ik liepen deze jongens een tempo waar ik slechts van kon dromen.
Dit was niet zo vreemd want de jongens
behoorden op dat moment tot de
regionale top. Rik Bloem had het echter
niet zo op wedstrijden, hij liep om het
lopen en was dan ook geen lid van een
vereniging. Ondanks dat was hij een
bekende in de loopwereld. Hij was in
1974 de eerste winnaar van de
Minimarathon in de tijd van 1.02.45.
Enige tijd later lukte het AV´34 hem
voor een paar jaar als lid in te lijven. In
de tweede helft van de jaren ´70 bleek
Rik een broer Joop te hebben die ook
aardig uit de voeten kon. Omdat ik
inmiddels de nodige vooruitgang had
gemaakt kwam ik Joop regelmatig in
wedstrijden tegen om op het scherp van
de snede in de slag te gaan.
Foto: Op kop Joop aan de staart Ep
Zo ook in 1976. In Steenderen organiseerde de ijsclub `Molenkolk` een loop over 4,5 en 9 km in
respectievelijk 1 en 2 ronden. De start en finish was bij de voetbal club van Bronckhorst. Allemaal
waren ze er weer, de jongens uit de regio Zutphen en de Achterhoek. De jongens , de elkaar wekelijks
het leven zuur maakten in de vele georganiseerde wedstrijdjes. Als eerste prijs was er een horloge
beschikbaar . Rondkijkend bij de inschrijving had ik al snel besloten dat ik dit mee naar huis zou
nemen die middag.
Als het startschot gaat neem ik direct de koppositie in met de motor van de organisatie naast me.
Halverwege de eerste ronde vraag ik aan de man achterop de motor hoe groot het gat is met nummer
twee. Ik wil niet achterom kijken omdat dit angst of onzekerheid zou uitstralen. De man verklaart dat
het “gat” ongeveer 100 tot 150 meter is. Ik weet dat de nummer twee Joop Bloem is en dat het tempo
hoog gehouden moet worden. Enige nervositeit begint zich meester van mij te maken. Begin van de
tweede ronde gebeurt het. Joop komt voorbij en ik kan niet volgen. Op dezelfde plek als in de vorige
ronde laat de motor zich terugzakken en komt naast me rijden. De duopassagier kijkt me aan en zegt:
Nu kun je zelf zien hoe groot het gat is. Ik meen hierbij een vage grijns op zijn gezicht te zien. Zijn
gevoel voor humor kan ik op dat moment niet delen.
Maandags berichtte de Apeldoornse Courant: Molenkolkloop voor J. Bloem. Zijn tijd was: 30.37. Ik
kwam 33 seconden tekort. Wat de tweede prijs was weet ik niet meer.

Op de plaat gaan
Nee het gaat niet om een stevige valpartij maar gewoon om een mooie foto. Mail hem naar Rinus
Groen en wie weet staat hij in de volgende Spurt; Rinus.groen@achmea.nl
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Leuk zo een middagje indoor-atletiek kijken.
Enkele van onze toppers deden mee aan loopnummers van de NK-Masters. Als recreanten hadden
we andere disciplines van de atletiek nog nooit in het echt gezien dus een middagje atletiek kijken in
het Omnicentrum leek ons wel leuk. De 800 meter hebben we helaas gemist maar bij de 1500 en
3000 meter heb ik me volledig kunnen focussen op onze Veluwe-jongens om ze lekker met
schreeuwen, tieren en brullen naar de finish te begeleiden. Het konden er meer zijn maar onze
toppers hadden een redelijke schare fans aanwezig met aanmoedigingen en natuurlijk fototoestellen
in de aanslag om hun prestaties in de kampioenschap-races vast te leggen.
Een half uurtje na afloop van de finales 3000 meter zijn we op een andere plek op de tribune gaan
zitten. Ik knoop een gesprek aan met de man naast me, duidelijk een atleet. Hij was aan het twitteren
en vertelde me dat er geen fans voor hem aanwezig waren en hij op deze manier aan de buitenwereld
even liet weten wat zijn resultaten waren. Ik vraag: ”Aan welk onderdeel heeft u deelgenomen?” Zijn
antwoord: “Aan de 800 en 3000 meter”. Ik reageer als recreant verrast: “Aan twee afstanden?! Dat is
knap.” Hij vervolgt met de verklaring dat dit mogelijk was omdat er genoeg tijd tussen beide finales zat.
Ik vervolg met de vraag: ”Heb je lekker gelopen?” waarop hij antwoordde: “Ja hoor, twee keer
gewonnen.”

Van links naar recht: Corne Haast, Cees Kraayeveld, Jan Hollak, Chris Henet en Ad Buys
Oeps. “Ehhh… wow, gefeliciteerd!! Wat is uw naam?”. Ik zat naast Corné Haast, zoals later bleek toch
een behoorlijke kanjer in het Nederlandse Masters-kamp. Alweer wat geleerd.
Na afloop troffen we Corné toevallig op weg naar de uitgang. Hij moest naar Bergen op Zoom, nog 1,5
uur rijden. Als je het hebt over toewijding voor de sport dan is dit wel een mooi voorbeeld. We hebben
Corné via de mail nog wat mooie foto’s van zijn 2 winnend afgesloten kampioenschap-races gestuurd.
Ikzelf met een ietwat schorre stem en een paar ervaringen rijker thuis. De oogst van onze toppers is
een zilveren plak (Ronald Derksen), enkele clubrecords en veel verbeten gezichten op de foto’s! Ons
vermoeden van de ochtend is bevestigd, het is inderdaad leuk zo een middagje indoor-atletiek kijken.

Jan Wenmaekers
10

Wachten terwijl je nodig moet

Fiona Markus

Van de ene been op de andere. Ik drentel wat op en neer en voel de spanning op de rompspieren
toenemen. Het verkeerslicht staat op rood en het is wachten op groen voordat de benen weer in
beweging mogen komen. De ogen van de automobilisten prikken in de rug. Stilstaan in een
hardlooptight is dan ineens heel vreemd. Daarom maar wat rekken, lichtjes schudden met de armen
en de benen en eigenlijk doe je maar wat. Dan verdwijnt het rode mannetje en verschijnt een groene
gloed in de donkere avondschemering. Je sprint weg alsof het startschot heeft geklonken en een
flinke scheut schiet door in de hamstring. Niemand dwingt je om zo hard weg te vluchten, maar
waarom? Waarom laat je je als hardloper opjagen door nietsvermoedende autobestuurders. Hoeveel
automobilisten kijken niet met vol ontzag naar je, al staande bij het verkeerslicht. Medelijden, omdat ze
weten hoe graag je wilt lopen. Ze zijn zelfs immers ook loopverslaafd. Jaloers, omdat ze zelf oh zo
graag zelf ook willen lopen.
De rust keert na een paar honderd
meter weer terug in je lichaam. De
kleine tempoversnelling heeft net iets
meer van je lichaam gevraagd dan
gedacht. De schrik in de hamstrings is
gelukkig weg getrokken. Extra schuim
hoopt zich op in je mond. Je wilt het
kwijt, maar het is niet netjes om het
midden in de wijk te droppen. Je slikt
het vol ongenoegen in, maar slijm wil
niet als een zielig hoopje weggestopt
worden. Het wil naar buiten en laten
zien dat het bij deze sporter hoort.
Even later geef je toe een dit
propperige en opdringerige mannetje.
In je mond een mooie spuugballon en
"KLAS" daar gaat het bubbelwater
weg uit je mond. Een flinke klodder
verlaat het lichaam.
Opgelucht smak je naar adem en loop je gerustgesteld verder. Op weg naar het volgende kruispunt of
openstaande sluis. Daar waar je wederom de tocht evalueert en over gaat tot nieuwe keuzes. Tijd
voor bezinning. Na ruim een uur arriveer je weer daar waar je bent begonnen. Verlost van negatieve
gedachtes en vol van
het positivisme en
creatieve
oplossingen. Het
enige wat nog rest is
een bezoek naar het
toilet:"De sluizen
gaan open!"

Foto links: Jan
Romeijn wordt ook
een dagje ouder,
maar voor een mini
draait hij zijn hand
nog niet voor om
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Kennismakingsestafette

Seran Nijkamp (startnummer 1444)

1. Waarom ben je bij AV Veluwe gaan hardlopen en wat spreekt je vooral aan bij AV
Veluwe?
Samen met onze huidige secretaris (Frank de Graeff) heb ik de overstap gemaakt van AV’34 naar AV
Veluwe. Na plezierige jaren is door verschillende omstandigheden de trainingsgroep uit elkaar
gevallen. We hebben een training meegedraaid en voelde ons meteen welkom. Het is een club waar
(bijna) alles mag en kan maar niets moet.
2. Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben fysiotherapeut en werk hier in Apeldoorn in een particuliere praktijk. Daarnaast werk op
zaterdag in de, voor ons als lezer van dit clubblad waarschijnlijk bekendste winkel van Apeldoorn,
Runnersworld. In september 2009 ben ik daarnaast gestart met de specialisatie tot manueel
therapeut. Deze specialisatie duurt 3 jaar dus ben hier nog wel even zoet mee. Het eerste tentamen is
echter voldaan dus ben op de goede weg.
3. Wat is je beste sportprestatie en wat is je doel?
Ik denk dat ik een ontzettend goede klimcross heb gelopen in 2004. Dit is een zeer zware cross in
Sibculo, veel korte steile klimmen in mul zand en 2 passages door het water. Hier heb ik mezelf
destijds echt weten te verbazen door o. Jan Scheenstra en Gerrit Voortman ruim achter me te laten.
Mijn hoofddoel is om plezier in het sporten te houden! Puur op loopgebied wil ik op de 3000 meter
weer eens onder de 9 minuten duiken.
4. Wat voor andere hobby’s heb je naast het hardlopen?
Wielrennen mag ik erg graag doen, de zomermaanden maak ik hier ook echt tijd voor. Sport is in het
algemeen een hobby, ik kan erg genieten van bijvoorbeeld een potje squash of flink wat banen
trekken in het zwembad. Daarnaast ga ik regelmatig naar Ajax en hou ik van film.
Vraag van Wendy Detert:
Wat is er belangrijker in je leven, een pot appelmoes of Ajax.
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Appelmoes is net als het
hardlopen een absolute
verslaving, vandaar een zeer
terechte vraag. De keus is toch
makkelijk,

Ajax is belangrijker.
Ik geef het stokje door aan:
Ralph de Gooijer
De vraag voor Ralph:
Gooi je liever een “9-darter”
tijdens een gelijkopgaande dart
partij of heb je liever een “royal
straight flush” met pokeren.
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De Kerstbrunch

Wiebe Okkema

Sinds mijn pré-pensionering
loop ik regelmatig op
donderdagochtend mee met de
seniorengroep. Eigenlijk klopt
de benaming seniorengroep
niet helemaal, want zo nu en
dan lopen er ook jongeren mee
op de donderdagochtend. Mede
daarom hebben we nu een
vaste starttijd van 09.30 uur,
zowel in de winter als in de
zomer.
Op donderdag 17 december
2009 was het dan zover. Eerst
een uurtje stevig lopen in de
verse sneeuw (hoort mooi bij de
Kersttijd) onder de bezielende
leiding van Jan Veltman en dan
aanvallen bij de Kerstbrunch.
De kantine van AV ’34 (de plek van de Kerstbrunch) was mooi versierd en de tafels in de kantine
lagen vol met allerlei soorten broodjes en beleg. De broodjes smaakten prima evenals de mooi
opgemaakte salades en de soep.
Ans had er met de hulp van Tine en Bram echt iets moois van gemaakt. Ook aan muziek, zelfs
Kerstliedjes, was gedacht (door Tine) en Bram heeft ons nog leren dansen.
Zo waren er volop ingrediënten aanwezig voor een geslaagde Kerstbrunch.
Aan de foto’s kun je zien dat de stemming er bij de aanwezigen, een stuk of 14 mensen, goed in zat.
Ans, Tine en Bram: Bedankt! Wat mij betreft dit jaar weer een Kerstbrunch en een wat aandacht voor
de betekenis van Kerst.
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Heel veel midwinterfoto´s van Fiona Markus onze clubduizendpoot. Er is een economische crisis en
dan zie je dus ook mensen zonder nummer lopen. Eric Geerdes plagen is mijn lust en leven. RG
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Garmin Forerunner GPS-sporthorloge – door Leen Dekker
Toen ik op zoek ging naar een GPS-horloge met hartslagmeter ging ik eigenlijk
eerst naar een Polar horloge kijken. Polar was ook eigenlijk het enige merk dat in
hardloopwinkels te koop was. Maar hiervan is het grote nadeel dat je daarbij
altijd een losse GPS-sensor om je arm moet dragen, die het signaal doorstuurt
naar het horloge. Al gauw kwam ik, al surfend op internet, uit bij de Garmin
Forerunner-serie. Hiervan was op dat moment de meest geavanceerde de 405,
waarbij de GPS-sensor in het horloge is ingebouwd. Alle functies worden
bediend met 2 gewone knopjes en via de geavanceerde aanraakring. Hierover
schuif je en toets je met je vinger om alle functies te bedienen. Verder gebuik je
wel net als bij elke hartslagmeter een borstband. Tijdens de training zal dit
dunne, slanke horloge de afgelegde afstand, snelheid, hartslag en calorieverbruik nauwkeurig bepalen
en weergeven op het gemakkelijk af te lezen scherm. De display is naar eigen inzicht in te delen. Net
als bij elk sporthorloge kun je ook je tussentijden registreren.
Het GPS-signaal wordt zelfs ontvangen onder dicht gebladerte . Soms is het handig om de GPS vóór
het lopen even buiten te leggen om satellieten te zoeken. Op sommige locaties kan dit even duren.
Het horloge kan ingesteld worden voor zowel lopen als fietsen (speciale fietsstuursteun leverbaar). Na
het sporten kunnen alle gegevens draadloos via een USB-adapter worden overgestuurd naar je PC.
De data kunnen vervolgens op je eigen PC of online worden opgeslagen op de site van Garmin
Connect. Daarna kun je al je prestaties analyseren. Je kunt zelfs je afgelegde route op Google Earth
bekijken en opslaan. Voor moutainbikers is de weergave van de afgelegde hoogtemeters erg nuttig.
Vervolgens kun je deze activiteiten delen met andere lopers of fietser via Facebook, Hyves, etc. Dit
kan ook via e-mail. Belangstelling in een voorbeeld? Mail leendekker@concepts.nl
Een andere leuke optie is de Virtual
Partner (VP). Voorafgaand aan de
training stel je de snelheid en de
afstand van de virtuele partner in.
Tijdens de training kun je dan op het
horloge bijhouden of je het juiste tempo
loopt (tekst hiernaast bij mij in NL).
Met de ring kun je tijdens de training
het tempo van de VP wijzigen. Ook kun
je met de VP een eerder afgelegde
koers proberen te verbeteren. Er kan
gewerkt worden met (interval)
workouts, hartslagzones.
Tijdens de training komt iedereen wel eens stil te staan voor een stoplicht. Dan kan de tijd- en
afstandmeting simpel worden stopgezet met de bovenste (stop)knop. Je kunt het horloge ook zo
instellen dat de meting stopt zodra je stil staat. De ring kan vergrendeld worden door de beide
knoppen tegelijkertijd in te drukken. Hierdoor wordt voorkomen dat je (bijv. door vermoeidheid) de ring
ongewild aanraakt en een verkeerde functie activeert. De start/stop- en lapknop kunnen dan wel
gebruikt worden.
Het opladen gebeurt heel eenvoudig via een clip, die om het horloge wordt geklemd. De clip maakt
contact met twee metalen contactpunten aan de onderzijde van het horloge.
Tenslotte - Een andere leuke toepassing: een keer, tijdens mijn terugvlucht uit Turkije zat ik aan het
raam. Ik had mijn Forerunner om en tijdens de vlucht heb ik hem aangezet. Gedurende de vlucht heb
ik de snelheid kunnen meten. Thuisgekomen alle gegevens opgeslagen op Garmin Connect: route,
snelheid en hoogte van het vliegtuig op Google Earth prachtig te volgen.
http://www.garmin.nl/product/serie/?sid=1
http://www.youtube.com/watch?v=JAbAOGKJzug
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Kleine jongens worden groot Wendy DOW
Het begon allemaal bij Fortis in Enschede, deze club bestaat nu
niet meer door een fusie met AC Tion. Zijn zus had van haar
gymleraar gehoord, ze moest maar eens op atletiek gaan, daar
had Rob ook wel oren naar. Op het voetbalveld viel hij altijd al op
door zijn snelheid en liep ie zijn tegenstander voorbij alsof ze stil
stonden. Voetbal en atletiek dat moest te combineren zijn.
Moeders Detert Oude Weme werd de vaste chauffeur om Rob en
Wendy naar de training in Enschede te brengen. Dit begon met
eerst 1x in de week, maar werd al snel 3x in de week. Fortis werd
na een aantal jaren ingeruild voor AV Goor. Voetbal en atletiek
bleek niet meer te combineren en achter de bal aan rennen, werd
ingeruild door achter zijn tegenstanders aan rennen. Eerst
werden alle onderdelen van verspringen tot kogelstoten nog
beoefend, maar al snel bleek dat zijn talent toch echt bij het lopen
lag en hoe langer de afstand, hoe beter Rob werd.
Als C-junior werd Rob nog aan alle kanten voorbij gelopen, niet zo vreemd als je bijna een kop kleiner
bent dan de rest. In een jaar tijd werd een kleine jongen groot. Ook groter dan zijn zus ineens, dat was
even wennen. Deze groei betekende ook dat de Nederlandse top serieus rekening met Rob moest
gaan houden. Zo werd hij bij de B-junioren Nederlands kampioen op de 3000m indoor en outdoor en
won hij vele crossen.
Deze resultaten bleven in Apeldoorn ook niet onopgemerkt en Johan
Voogd polste eens bij Rob of hij niet in Apeldoorn wilde komen trainen. Dit
leverde stevige discussies op in huize Detert. Moeder zag het wel zitten,
maar vaders moest toch echt even overtuigd worden van de voordelen.
Waar is de vrouw niet de baas in huis: Rob en Wendy gingen in Apeldoorn
trainen. Dit betekende vele veranderingen, zoals van het trainen op een
grasbaan naar het trainen op een tartanbaan, geen trainingsmaatjes
hebben, naar vele trainingsmaatjes. Ook de kilometers werden wat
opgevoerd en dit resulteerde die zomer al in aanzienlijke verbeteringen van
zijn pr’s op de 800 en 1500 meter en een mooie resultaten op de NK’s. Het
vele reizen en de trainingen wierpen zijn vruchten af met als hoogtepunt de
selectie voor het WK cross voor junioren in Turijn, waar hij 109e werd.
Na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de universiteit en vele jaren
bij Johan getraind hebben ging Rob wonen en trainen in Arnhem op
schema’s van Ralph de Gooijer en bij de groep van Honore Hoedt. Hij koos
voor een parttime baan bij Run2day in Arnhem en wilde in de atletiek
investeren.
Jarenlang was de 1500m (pr 3.43.83 ) zijn hoofdafstand, maar qua snelheid kwam hij hier tekort. De
5000m werd zijn nieuwe hoofdafstand en daarop heeft hij een pr staan van 13.47.14 en op de 3000m
van 7.56.01. Na twee jaren bij Grete Koens te hebben getraind, traint hij nu weer bij Ralph en woont
hij in Apeldoorn. Waardoor hij regelmatig op de oensdag meetraint. Nog geen wedstrijdlid van AV
Veluwe, maar dat is vast een kwestie van tijd, toch?! Na weer een tweede plaats op de 1500m bij het
NK en zo dichtbij het goud, koos Rob ongeveer 2 jaar geleden definitief voor de weg. Het enige wat
echt ontbreekt vindt hijzelf is een Nederlandse outdoortitel bij de senioren. Wel was hij één keer de
beste van Nederland bij de senioren op de 3000 meter indoor.
Nu is de grote vraag: wanneer zien we je op de marathon, dan hoor je bij de echte grote!
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Stoffige clubrecords
Als redacteur doet het me goed te zien dat mijn
oproep in de vorige Spurt tot 2 nieuwe clubrecords
op de uurloop heeft geresulteerd. Jan Hollak en
Nelleke Evers (ondanks al dat gebak) hulde!!!
Bij de dames 40 tot 45 mag ook wel eens wat
stofwerk door Hilly Panjer worden gedaan wat betreft
baanrecords. Echt op haar sloffen zal dit overigens
niet gaan want de dames die de records nog steeds
bezitten waren destijds niet bepaald kleintjes.
Jannie v/d Waals (foto rechtsboven, samen met
Henk Musters nr 320) heeft het record op de 3000m
in 1987 gelopen: 11.15
Annette Voets (foto links, maar wie kent haar
niet)heeft het record op de 5000m in 1999 gelopen:
19.25

De overige records staan op naam Van Margriet
Klomps (foto rechtsonder) 400m 1.13.90 in 1987,
800m 2.37.50 in 1989, 1500m 5.19.1 in 1989 en de
10.000m in 42.09.4 op 27-9-1989 in Amersfoort.
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NK MASTERS
Vier maal als zesde binnenkomen bij een heus Nederlands Kampioenschap,
Drie maal een clubrecord en voor Ronald Derksen ook nog eens een zilveren
plak. Wat je noemt een goede zondagmiddagbesteding. Alle foto´s staan in
kleur op de site van AV Veluwe (foto meisje rechtsmidden).
M40 Renco Hatenboer 800m in 2.22.17 CR
M40 Ton Berghout 3000m in 10.39.73 (foto rechtsonder)
M50 Jan Hollak 3000m in 10.23.14 CR (foto boven)
M35 Roland Derksen 3000m in 9.33.92 CR (foto linksonder zoals hij zichzelf nog nooit heeft gezien)
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Agenda Algemene Ledenvergadering Maandag 29-3-2010
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AV Veluwe.
Datum: Maandag 29 Maart 2010
Aanvang 20.30 uur.
Plaats: Kantine CSV Apeldoorn, Orderbos
1.Welkomstwoord en mededelingen
2.Verslag vorige ALV dd 17-6-2009
3. Verslag Extra ALV d.d. 26 Januari 2010
3.Financieel jaarverslag, begroting en rapportage kascommissie
4.Jaarverslag secretaris
5.Jaarverslag wedstrijdcommissie
6.Jaarplan 2009
7.Samenwerking met AV’34
8.Bestuurswisseling.
Onze penningmeester Ton Peerdeman is aftredend en niet herkiesbaar.
Kandidaten voor de vrijkomende post van penningmeester worden uitgenodigd zich te melden
bij de secretaris via secretaris@avveluwe.nl
9.Rondvraag
10.Afsluiting
De financiële stukken zijn vanaf 2 weken voor de vergadering op te vragen bij onze
penningmeester via penningmeester@avveluwe.nl

Nieuwe leden
Peter Bakker, Marianne Feukkink, Peter Feukkink, Jan Willem Brouwer, Monique Laar,
Gertjan Liefers, Wilma Koopman, Louise Nijmeijer, Wim de Haan, Jan Koppers, Johan van
den Brink, Mariek Zwikker- Van Wijk, Carolien van de Kamp, Anita Krijt, Irene Burger,
Esther Bruijstens, Chislaine van de Elshout, Froukje de Wolde, Anika Los, Inge te LooVeldhuizen, Cees van der Schans, Alex de Ruiter, Ingrid Lemke
Afmeldingen
Nonna Talacua, Lisette Bauman, Aya Rosinda, Tonny Klomp-Veldkamp, Gea ColdenhoffBrandsen, Karen Sercombe-Stegeman, Bart Steens, Gery Klooster, Wil van Londen, Ivo
Putten, Andre Jansen, Monique Willemse, Nanth Jansen-Hemken, Harry Blijenberg, Ria
Brouwer-Schiphorst, Wim Einde, Marco Meijerink, Joop Tetteroo
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Goud van oud

Rinus Groen

Denk ik de Spurt klaar te hebben ontdek ik plots dat pagina 26 met de titel Goud van oud normaliter
door Ep Winterman er niet is. Ja hij is er wel maar met de titel Hoenderloo op pagina 8. Het is zondag
21 maart en morgen wil ik de Spurt bij de drukker. Wat nu?
Dan maar weer zelf een verhaal schrijven.

Zoals u op bovenstaande foto kunt zien sneeuwde het zelfs in 1978 al tijdens de midwintermarathon.
De mannen op de foto zijn allemaal van AV Veluwe; met 226 Frits Ottens, 22? Henk Baakman, 27?
Frans van Melsen en ?1? Hinnie van Sint
Annaland. De eerste 2 zijn inmiddels
overleden. Frans van Melsen is meer
bobo dan loper en Hinnie fietst en
leverde mij deze foto.
De uniformiteit in clubtenue was ver te
zoeken in die jaren. Je kocht een
embleem naaide dat ergens op en het
was voor mekaar. Voordien was er ooit
een clubtenue gemaakt (zie foto rechts
waarop het trouwens wel prachtig weer
was) voor alle 30 leden, maar een
Runners World had je in die tijd niet dus
er was geen voorraad.
De Asselronde bestond nog niet dus
iedereen liep de hele marathon. Een
gouden tijd.
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ONZE
WERELD
LOOPT
-

Elbert Voogt en Tonnie Stouten (resp. rechts
en links op de foto) zijn het gezicht van
Runnersworld Apeldoorn.
Allebei hartstochtelijke hardlopers.
Door hun jarenlange loopervaring (pr op de
marathon van Elbert 2.26 en van Tonnie 2.32)
zijn zij goed in staat jou bij de keuze van
schoenen en kleding te adviseren.
Bovendien zijn ze beiden gediplomeerd
hardloopschoentherapeut.
Het vinden van het juiste type schoen is erg
belangrijk ivm het voorkomen van blessures.
In de winkel staan zij en de koffie v oor je
klaar !
Runnersworld Apeldoorn sponsort het RWA
team dat uit snelle atleten uit de regio is
samengesteld (zie RW A atleten voor foto’s en
resultaten).
Ook worden v erscheidene recreatieve lopen
en wedstrijden door RW A gesponsord, zoals
de Midwintermarathon in Apeldoorn en de
Harderwijkse Bosloopcompetitie.
Tevens is RWA een van de hoofdsponsors
van Stichting Atletiekstad Apeldoorn (STAA)
die op haar beurt weer nieuwe talenten
(waaronder Abdi Nageeye) sponsort.

tel 055 5222407
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9e profict
hardloop4daagse
pinksterweekend
2010
100 of 60 km in 6 of 4 etappes
solo of als estafette-team
door de veluwse natuur
rondom apeldoorn
www.hardloop4daagse.nl

