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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.   Slalommen 
 
Als je er niet doorheen komt moet je er maar 
omheen. Dat is een levenswijsheid die ik 
meekreeg van mijn ouders als klein jongetje. 
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het 
maar zoals het gaat kan je ook zeggen. Mijn 
schoolloopbaan was daar een mooi voorbeeld 
van. Begonnen op de mavo, na een half jaar 
naar de havo, twee keer blijven zitten, weer 
terug naar de mavo. Examen mavo en weer 
retour havo. Pas daarna ging het lekker en 
snel verder. Over de redenen van dit 
langdurige verblijf op de middelbare school 
zullen we het maar niet hebben. Misschien 
een andere keer op een andere plek. 
 
Laatst liep ik de marathon van Enschede. 
Samen met onze kersverse penningmeester 
Marianne van der Veen. Zo leer je elkaar wat 
beter kennen. Na doorkomst in Enschede 
gingen we de tweede ronde in. We verzeilden 
in de staart van de halve marathon. 
Slalommend zochten we onze weg tussen de 
hordes wandelende en joggende mede-
lopers. Marianne gaf geen krimp en eindigde 
in een keurige 3.39 in haar debuutmarathon. 
Mijn Garmin 305 gaf ruim 800 meters extra 
aan. 
 
Ook als club moet je soms slalommen. Jullie 
weten van de perikelen met de baan en met 
AV'34. Via de extra ALV en de digitale 
nieuwsbrief zijn jullie op de hoogte gebracht. Er staat ook nog een stukje in deze Spurt. Aarzel niet als 
je meer wilt weten of ergens vragen over hebt. Gewoon even bellen of mailen met de voorzitter. 
We zitten ondertussen lekker onderdak bij CSV Apeldoorn. Dat bevalt tot nu toe heel goed. 
 
Veel leesplezier! 
 

Inhoud: 

01. Sponsors en 02. Voorwoord voorzitter 
03. Redacteur en 04. Geen gezicht 
05. Spike en 06. Baankalender  
07 en 08. Pre Lives  
09. Rome zien en sterven 
10. Rene de Jonge en  11. Sponsors 
12. Onder de zeventig 
13. Kennismakingsestafette 
14. Van het bestuur 
15 en 16. Sponsors en 17. Nomenrace 
18, 19 en 20. Loopvierdaagse 
21. Verslag ALV 
22. Blaadje vol met plaatje 
23. Stoffige clubrecords  
24. Bestenlijst marathon 2009 
25. Ledenmutaties en 26. Uit de oude doos 
27. Midzomeravondrun 
28. De lopende sneeuwpop 
29. Colofon en 30. Sponsors 
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Ik ben fout Rinus Groen 

Dacht ik in maart een prachtige 

Spurt af te leveren krijg ik 

commentaar van mijn eigen vrouw; 

de zinnen lopen niet allemaal even 

lekker en er zitten toch ook 

verscheidende taalfouten in. Er was 

zelfs een lid die me een mail 

stuurde met elke letter en leesteken 

dat niet goed was. Hoezo van A tot 

Z lezen? 

Die stomme spellingscontrole en 

snel, snel, snel probeerde ik nog 

als excuus aan te voeren. Helaas, 

voortaan wil zij alles lezen voor ik 

het naar de drukker stuur. 

Op de foto rechtsboven ziet u hoe 

zij de Olympische winterspelen volgt. Een verrekijker vanwege de kleine lettertjes, een bril voor het 

normale beeld en dan weet ik dat ze ook nog contactlenzen heeft. 

Ook inhoudelijk weet ze het nodige van de loopmaterie en kent ze veel leden persoonlijk. Fijn voor de 

Spurt, fijn voor u, maar ook fijn voor mij? Wordt dit stukje ooit geplaatst vraag ik me af. 

ONDER: NOMENRACE ACTIEFOTO 
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Nieuw gezicht 

Berry Wied is de nieuwe regelaar van de ledenadministratie. Om te weten over wie we praten 

onderstaand een foto van Berry. Toen ik de foto in dit artikel plaatste viel me op dat het net is alsof er 

een enorm gezicht onder zijn shirt zit (met een puistje op rechter wenkbrauw). Waarschijnlijk heb ik te 

vaak naar Total Recall van Paul Verhoeven gekeken. 

 

Berry zelf zag het ook. Geen gezicht vond hij. Om geen gezichtsverlies te lijden is hij direct begonnen 

er wat aan te doen middels een facelift. Inmiddels heeft 

hij veel gezichtsverlies geleden, te weten 10 kilo.  

Zwitsal, die met zijn product Op het wangetje, Berry wilde 

sponsoren is helaas afgehaakt. Het bovenlichaam van 

Berry is inmiddels geen gezicht, maar ziet er uit als een 

plank. Wellicht dat een houthandel geïnteresseerd is.  

Gefeliciteerd Berry. 
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DE SPIKE 

Nee,  dit artikel gaat niet over het 

clubblad van AV34 maar over de 

hardloopschoenen met metalen 

puntjes er onder. 

Sinds ik baanwedstrijden loop 

ben ik er achter gekomen dat de 

tijden die op de baan gelopen 

worden tijden  zijn van afstanden 

die op de meter nauwkeurig zijn.  

Een  5000 meter  op de baan is 

ook een echte 5000 meter. Bij 

wegwedstrijden kan de ene 10 

kilometer wedstrijd  wel eens wat langer of korter zijn dan de andere 10 kilometerwedstrijd en zijn je 

eindtijden moeilijk met elkaar te vergelijken .  

Als ik weer een baanwedstrijd heb gelopen krijg ik nog wel eens het goedbedoelde advies om spikes 

aan te schaffen.  Met spikes zou ik mijn PR nog verder aan kunnen scherpen wat heel aanlokkelijk 

klinkt. Wie wil niet zijn of haar PR verder aanscherpen? 

Om direct de “normale” hardloopschoen in te ruilen voor een paar spikes was mij nog wat te gewaagd.  

Eerst heb ik een tussenstap gemaakt door  voor  een paar lichte  wedstrijdschoenen te kiezen voor de 

baanwedstrijden,  want alle middelen worden aangegrepen om de afstand een paar seconden sneller 

af te leggen.   

De goedbedoelde adviezen werden 

nog steeds verstrekt met name door 

de locale wereldtoppers Cees 

Kraaijeveld en Rinus Groen. De 

“klompen” waren op de baan wel 

ingeruild voor wedstrijdschoenen 

maar het kan nog beter en sneller 

werd me gezegd.   

Binnenkort zal het er wel van komen 

dat er een paar mooie spikes 

gekocht worden om toch die paar 

seconden op de baan te pakken. Er 

liggen nog wel wat uitdagingen te 

wachten en uitdagingen moet je 

hebben in de sport,  dat geeft je de 

juiste prikkel.  

Een van de uitdagingen is het 

clubrecord op de 3000 meter op de 

baan M50. Dit is wel een heel 

ambitieuze uitdaging want dit CR 

staat nu heel scherp op naam van Rene van Vliet met 10.13 minuten.  Spikes zijn hier zeker een must. 

Nu maar hopen dat ik bij de start niet aan de grond genageld blijf staan. 

Jan Hollak 



 

Baankalender 

dinsdag 1 juni 2010 Nijmegen Nijmegen Instuifwedstrijd 

woensdag 2 juni 2010 Heerde Gemzen Deltion baancircuit 

vrijdag 4 juni 2010 Huizen Zuidwal Instuif 

vrijdag 4 juni 2010 Rijssen Rijssen Instuifwedstrijd 

vrijdag 4 juni 2010 Soest Pijnenburg Baanopeningswedstrijd 

zaterdag 12 juni 2010 Veenendaal Veenendaal ZOMERWEDSTRIJD 

dinsdag 15 juni 2010 Epe Cialfo Avondwedstrijd 

vrijdag 18 juni 2010 Utrecht U-Track Trackmeetings 

zaterdag 26 juni 2010 Ede Climax invitatiewedstrijd 

zondag 27 juni 2010 Utrecht Atverni R Druppers Games 

woensdag 30 juni 2010 Kampen Isala 96 Deltion baancircuit 

vrijdag 2 juli 2010 Wageningen Pallas 67 Trackmeeting 

zaterdag 3 juli 2010 Amersfoort Altis Instuif 

zondag 4 juli 2010 Deventer Daventria 6 daagse van Deventer 

maandag 5 juli 2010 Deventer Daventria 6 daagse van Deventer 

dinsdag 6 juli 2010 Deventer Daventria 6 daagse van Deventer 

woensdag 7 juli 2010 Deventer Daventria 6 daagse van Deventer 

donderdag 8 juli 2010 Deventer Daventria 6 daagse van Deventer 

vrijdag 9 juli 2010 Deventer Daventria 6 daagse van Deventer 

vrijdag 9 juli 2010 Utrecht U-Track Trackmeetings 

zaterdag 10 juli 2010 Deventer Daventria 6 daagse van Deventer 

vrijdag 16 juli 2010 Steenwijk Start 78 loopavond 

vrijdag 30 juli 2010 Utrecht U-Track Trackmeeting 

zondag 15 augustus 2010 Nieuwegein Atverni Trackmeetings 

zaterdag 21 augustus 2010 Harderwijk Athlos Deltion baancircuit 

vrijdag 27 augustus 2010 Apeldoorn AV 34 Instuifwedstrijd 

vrijdag 27 augustus 2010 Utrecht U-Track Trackmeetings 

zaterdag 11 september 2010 Apeldoorn AV 34 Flitswedstrijd pupillen 

vrijdag 17 september 2010 Soest Pijnenburg estafette avond 

vrijdag 17 september 2010 Wageningen Pallas 67 Track Meeting 

dinsdag 21 september 2010 Epe Cialfo Avondwedstrijd 

donderdag 23 september 2010 Hengelo LAAC Baanwedstrijd 

zaterdag 2 oktober 2010 Veenendaal VAV CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

zaterdag 2 oktober 2010 Zutphen Hanzesport Clubkampioenschappen 

zondag 3 oktober 2010 Apeldoorn AV 34 Clubkampioenschappen 

zondag 3 oktober 2010 Wageningen Pallas 67 Clubkamipoenschappen 

dinsdag 5 oktober 2010 Epe Cialfo Herfstinstuif 
 

Het is bekend dat je lichaam verandert 

wanneer je intensief sport. Maar zo 

veranderen is dat wel gezond? 



 

Pre Lives! 
 
Tijdens mijn rondreis door de Amerikaanse staat 
Oregon deed ik mee aan een hardloopwedstrijd in de 
universiteitsstad Eugene, de stad waar eens de 
sportlegende Steve Roland Prefontaine woonde en 
door een tragisch ongeval op zeer jonge leeftijd om 
het leven kwam. 
De wedstrijd en de voorafgaande expobeurs stonden  
geheel in het teken van deze nationale held. 
Thuis had ik al eens een film over deze atleet gezien 
dus ik wist wie er bedoeld werd. Op de beurs had ik 
zelfs het genoegen Linda, de zus van deze Steve, de 
hand te schudden en kreeg ik een paar posters met 
de afbeelding van haar broer die tegen 10 dollar 
verkocht werden cadeau. Op de dag van de wedstrijd 
loste Linda, na het gebruikelijke volkslied, het 
startschot. Ook moedigde zij mij  tijdens de race aan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op zo’n beurs is het meestal de gewoonte dat er wat 
bekenden uit de hardloopwereld een soort van 
peptalk voor de lopers houden. 
Eén van deze speakers was Joe Henderson, oud 
hoofdredacteur van de Amerikaanse Runnersworld, 
schrijver van zeker 30 boeken over hardlopen en 
tegenwoordig docent hardlopen aan de universiteit 
van Oregon. Tijdens zijn vermakelijke en interessante 
lezing deed hij een oproep aan de aanwezige 
supporters om te stoppen met hun drie grootste 
leugens; 1: You’re almost there! 2: You’re looking 
good! en 3: From here its only downhill! (Eugene 
bleek behoorlijk heuvelachtig te zijn). 
Ook deelde hij zijn gesigneerde boeken uit aan de 
aanwezigen door hun een vraag te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo vroeg hij bijvoorbeeld wie er alle edities van de 
Eugene marathon had gelopen. Hij koos dan 
iemand uit van degenen die hun vinger hadden 
opgestoken, de gelukkige kwam naar voren om het 
boek in ontvangst te nemen en tevens een paar 
vragen te beantwoorden. 
Ook ik kreeg een boek nadat hij vroeg “wie van 
jullie is er uit een ander werelddeel gekomen om 
hier in Eugene te lopen?”. Ten slotte drukte hij ons 
op het hart om vooral op de finishmatten in het 
hardloopmekka “Hayward Field” de armen in de 
lucht te steken omdat op die plek een foto van je 
genomen zou worden. Tijdens mijn race kreeg ik bij 
het 10 mijlenpunt zelfs een high five van deze Joe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steve Prefontaine was tijdens zijn korte carrière 
een James Dean in hardloopland. Herhaaldelijk 
kreeg hij het aan de stok met de Amateur Atletiek 
Bond (AAU) omdat hij zich niet aan hun in zijn ogen 
onrechtvaardige regels hield. Deze bond bepaalde 
welke wedstrijden er gelopen dienden te worden en 
streek vervolgens het start- en prijzengeld op. 
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Steve zelf woonde van armoe in een carvavan en 
kreeg van de bond maar 3 dollar per dag voor zijn 
levensonderhoud. Helaas had hij de bond nodig want 
zonder bond geen deelname aan zijn grote droom, 
de Olympische Spelen! Tijdens tournees die de bond 
voor hem organiseerde kwam hij soms niet opdagen. 
Maar Amerika was dol op hem. Zijn fans volgden 
hem massaal en droegen shirts met de tekst “Go 
Pre” erop gedrukt. Hij liep nationale records op alle 
afstanden van 2.000 tot 10.000 meter. Hij was zoals 
de Amerikanen hem noemden “an outspoken man”, 
een rebel with a cause.  
Samen met Bill Bowerman, zijn mentor en één van 
de oprichters van Nike (toen nog Blue Ribbon Sports 
geheten) ontwierp Steve zijn eigen hardloop-
schoenen en werd het paradepaardje van Nike. 
Bij de Nike headquarters in Beaverton Oregon staat  
een indrukwekkend meer dan levensgroot standbeeld 
van Prefontaine. 
Buiten hardlopen hield Steve ook veel van autorijden 
wat hem in 1975 op 24 jarige leeftijd fataal is 
geworden. Na een feestje, net na zijn vriend en 
loopmaatje Frank Shorter thuis afgezet te hebben, 
verongelukte hij in een bocht op de Skyline Drive in 
Eugene. Het trieste eraan is dat hij nog leefde maar 
dat zijn auto boven op hem lag. Toen er eindelijk hulp 
arriveerde was hij inmiddels onder het gewicht van 
zijn auto bezweken.Op de plaats van zijn ongeluk 
staat een gedenkteken dat nog steeds 35 jaar na 
dato door veel fans en nieuwsgierigen zoals ik 
bezocht wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plek (Pre’s Rock), een rotswand in een bocht van 
de weg, wordt regelmatig door de gemeente 
opgeruimd omdat het anders te gevaarlijk wordt voor 
passerende automobilisten die door de vele 
achtergelaten prullaria hun aandacht op de weg 
zouden kunnen verliezen. 
Helaas was er pas opgeruimd toen ik kwam kijken 
want buiten de zwarte marmeren gedenkplaat en een 
bronzen beeldje van Steve aan de rots waren er 
alleen wat bloemen, een paar medailles en een paar 
Nike schoenen als eerbetoon voor hem achter-
gelaten. Niet alleen in Eugene waar hij op de 
universiteit zat en waar hij tot aan zijn dood woonde 
wordt hij vereerd, in zijn geboortestad Coos Bay aan 
de kust van Oregon wordt zijn naam nog altijd met  
 
 

 

 

respect uitgesproken en ieder jaar in september 
wordt daar de Steve Prefontaine Memorial 10K 
gelopen over zijn favoriete trainingsroute. 
In zijn jeugd op Marshfield highschool is hardlopen 
niet zijn eerste keuze geweest. 
Graag had hij bij het baseballteam, de nummer 1 
sport in Amerika, meegespeeld maar hij bleek daar 
toch te klein voor te zijn. Dan maar hardlopen, wat 
hij heel goed bleek te kunnen. Na zijn dood is de 
atletiekbaan bij zijn highschool omgedoopt tot 
Steve Prefontaine Track, ik kon het niet nalaten er 
ook even een rondje op te lopen. Dagelijks wordt er 
nog steeds door honderden mensen op Steve’s 
trainingsrondes (Pre’s trail genoemd) in zowel 
Eugene als Coos Bay getraind.  
Ook zie je op vele plaatsen in de stad Coos Bay 
plaquettes en gedenkstenen die van hun liefde 
voor Steve getuigen. Zelfs het art museum heeft 
een bovenverdieping aan hun held gewijd waar zijn 
medailles, bekers, zijn eigen ontwerp schoenen, 
logboekje en dergelijke worden tentoongesteld en 
je de documentaire “Fire on the Track” kan zien. 
Zijn dood is niet voor niets geweest, door zijn 
toedoen zijn de regels waartegen hij tijdens zijn 
leven in opstand kwam in 1981 afgeschaft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn naam leeft nu  
na 35 jaar nog steeds 
voort in de harten van  
de mensen in  
Oregon en alle  
hardlopers in 
Amerika. 
                       Nelleke 
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Zijn graf op Sunset Memorial Park in zijn geboortestad Coos Bay 

 

 

Interessante links: 
http://www.prefontainerun.com/ 

http://www.oregonsadventurecoast.com/pages/prefontaine.php 
http://www.goducks.com/ViewArticle.dbml?DB_OEM_ID=500&ATCLID=30594  
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ROMAMARATONA 2010    
    Elbert Voogt 
 
Zondag 21 maart 2010, vijftig jaar na dato. Vijftig 
jaar na de legendarische race van Abebe Bikila 
tijdens de olympische spelen in 1960 te Rome. 
Abebe Bikila liep de olympische marathon destijds 
op blote voeten in een geweldige tijd van 2.15.16 
(wereldrecord). 
Wij gingen in 2010 samen met Asics en een aantal 
collega Runnersworldondernemers een lang 
weekend naar Rome met als hoogtepunt de 
marathon. Het weer was goed. Direct na aankomst 
een terrasje op gerend en lekker pasta gegeten. 
Ons hotel lag mooi centraal, op ongeveer 10 minuten lopen van het Colosseum, de startplek van de 
marathon.  
 
De dag voor de marathon ’s ochtends een overleg met Asics over samenwerking, marktontwikkeling, 
etc. ’s Middags naar de marathonbeurs. De avond voor de marathon rustig aan gedaan : 
niet teveel alcohol, lekker eten en op tijd naar bed. 
De marathondag was het prima weer, ongeveer 10 graden bij de start om 
9.00 uur en 20 graden bij de finish. Het was rondom de start nogal hectisch : 80.000 lopers (15000 op 
de marathon en 65000 op de cityrun van 4 km). 

Gezien de matige voorbereiding gekozen voor een 
schema rond de 3 uur. 
Dus achter de pacers aan. Halve marathon in 
1.29.45. Rond de dertigste kilometer raakte ik iets 
achterop. Eindtijd 3.02.00 (netto). Een licht verval 
dus, maar redelijk fris binnengekomen. 
Een hele mooie marathon, start en finish voor het 
Colosseum. 
 
Een heen en weer parcours langs de Tiber, bij 16 
km langs het Vaticaan. 
De laatste 10 kilometer in de oude stad langs allerlei 
bekende punten : 
Trevi fontein, Spaanse trappen, piazza Navona, etc.. 

Wel heel 
veel 
klinkers 
(ongeveer 
17 
kilometer). 
Kortom 
een 
aanrader. 
Een lekker 
lang 
weekend 
combinere
n met de 
marathon 
in zo’n 
wereldstad 
is goed te 
doen.  

 

 

 



, chef parcourswachters en chef fietsers.  

 

 
 
René de Jonge , 
wie kent hem niet. Voor  
degene die niet weet over  
wie ik het heb, zal ik even  
uitleggen wie hij is want  
de naam René de Jonge  
hoort bij ieder lid van  
atletiekvereniging Veluwe 
bekend te zijn. 
                                                              
René de Jonge is namelijk de grote initiator van onze 
Hardloop4daagse.Hij heeft met deze unieke 
happening, de enige in zijn soort in Nederland, 
Veluwe op de kaart gezet.  
Deze bescheiden René, al ongeveer 18 jaar lid van 
onze atletiekvereniging, bedacht het concept van A 
tot Z, van Parcours tot Pinksteren, en werkte samen 
met de wedstrijdcommissie en een slordige 100 
vrijwilligers keihard aan de uitvoering hiervan. 
Op mijn vraag hoe hij op het idee is gekomen om een 
hardloop4daagse op poten te zetten antwoordde hij 
dat niemand minder dan Maurice Winterman hem de 
aanzet had gegeven door hem op te warmen met zijn 
verhalen over de zesdaagse in Frankrijk. 
Toen René zelf een meerdaagse in het Sauerland 
had gelopen, naar eigen zeggen zijn leukste 
loopervaring, broedde hij op een plan om ook thuis 
zoiets op poten te zetten. Hij werkte het uit met in zijn 
achterhoofd de Tour de France als voorbeeld. Net als 
de Tour bestaat de wedstrijd uit verschillende etap-
pes waaronder een tijdloop en is er na elke etappe 
een tussen- en na afloop een eindklassement. 
Met deze opzet klopte hij bij de wedstrijdcommissie 
aan. Deze zag het wel als een grote uitdaging Rene’s 
droom te verwezenlijken. 
Gezamenlijk werd er gewerkt om dit plan tot in de 
puntjes uit te werken door Tonny van de Brink en 
Annelies Brouwer die het administratieve gedeelte 
voor hun rekening namen, Hans van Driel en Theo 
Slutter die zorgden voor een picobello parcours, 
Kees Kremer, Lex van de Brink senior en junior die 
zorgden voor de op- en afbouw van start en finish bij 
de etappes en tenslotte Tonnie Stouten die alle 
benodigde vrijwilligers ronselde. Er werden door 
René zelfs chefs in het leven geroepen die elk een 
groepje vrijwilligers aanstuurden op hun taak. Zoals 
chef waterposten, chef parcourswachters en chef 
fietsers. Ook kwam er een camping waar de lopers 
die van ver kwamen konden overnachten. Deze 
camping werd met ijzeren hand bestuurd door de 
familie Solleveld. Eric Paap, toen nog lid van Veluwe, 
stond gratis garant voor al het drukwerk dat nodig 
was om er ruchtbaarheid aan te geven. Kees Kremer 
kwam bovendien met “niet onbelangrijk” de sponsor 
Profict aandragen. Aan alles werd gedacht. In het 
Pinksterweekeinde van 2002 was het dan eindelijk 
zover; de allereerste editie van de Hardloop4daagse 
in Nederland ging van start met gelijk al 160 
deelnemers. Na afloop  werd de organisatie  
overspoeld door enthousiaste reacties en kopte de 
Apeldoornse Courant ”Dit is mooier dan 
 

de marathon van New York”. Een jaar later werd 
ook de tweede editie van de Hardloop4daagse 
weer een succesnummer.  
René’s missie was volbracht! 
Reden voor René om, na deze twee zeer 
succesvolle meerdaagsen als race director te 
hebben gefungeerd, het stokje over te dragen aan 
Eddie Gerritsen. Vrijwel direct na het afsluiten van 
dit geslaagde experiment werd hij jarenlang 
geplaagd door blessures aan heup en knie.  
Het lopen werd op een heel laag pitje gezet en de 
racefiets en mountainbike kwamen weer vaker uit 
de schuur en er werden heel wat kilometers mee 
afgelegd. René houdt van extreme sportieve 
uitdagingen, samen met Ton Oudenhuijsen, onze 
vorige voorzitter, volbracht hij net binnen 1 dag de 
“Støre Styrkeproven”, een tourtocht van 540 km in 
Noorwegen van Trondheim naar Oslo. (zie Spurt 
nummer 3 van 2006 voor een volledig verslag “Is er 
leven na het lopen?”) 
Inmiddels geopereerd aan een knie werd er weer 
voorzichtig met hardlopen gestart, voornamelijk 
oriëntatielopen, soms modderlopen en hij voltooide 
zelfs een marathon in de Limburgse mergelgrotten. 
Vrij snel daarna vond hij weer een nieuwe 
uitdaging; adventure racing! Voor deze veelzijdige 
sport heb je een partner nodig want alleen als duo 
kan je je voor een race opgeven. Hij vond in 
Annette Voets, ons allen bekend, zijn vaste maatje. 
In een adventure race is oriënteren belangrijk, wel 
het belangrijkste van de hele race want zonder 
coördinatiepunten vind je geen controleposten! 
(Volgens Annette is René steengoed in oriënteren) 
Bij deze controleposten krijg je vervolgens weer 
een nieuwe kaart voor een nieuw onderdeel. En 
kan je weer verder met je race. Een race bestaat 
meestal uit twee of meer onderdelen of disciplines, 
waaronder lopen, mountainbiken, vaak kanoën (zie 
foto onder met Annette) en soms touwklimmen. 
René blijft een man van uitdagingen maar voorlopig 
heeft hij zijn sporthart verpand aan Adventure 
Racing. 
René zal de boeken ingaan als zijnde de man 
achter de hardloop4daagse in Nederland! 
 
Nelleke Evers  
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Is er leven na de Hardloop4daagse? 
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Onder de 
zeventig 

Fiona Markus 

20 augustus 2009. Hij 
houdt me al mijn hele 
leven nauwlettend in 
de gaten.  

Ik snap hem wel, 
maar vandaag zal het 
gaan gebeuren. Of hij 
nu wil of niet. De 
schoenen gaan uit en 
de sokken blijven 
ditmaal aan. Nog 
even een laatste 
flinke ademteug en 
dan gaat hij bezwijken aan mijn enorme inspanning. Met mijn wiebelteen til ik hem al iets van de 
grond. Ik zie hem nadenken over wat hem te wachten staat. Hoe flexibel is hij deze avond? Ik ben in 
ieder geval in opperste staat van fitheid en mij zal hij in ieder geval niet in de stress krijgen. Het 
aftellen is begonnen. Ik zet mijn linkervoet naast mijn rechtervoet en zoek mijn balans. Dan sta ik stil, 
helemaal stil. Hij heeft het zwaar, dat voel ik. Hij neemt al mijn gevoelens in zich op en dan komt de 
beslissende uithaal. De frequentie staat op 73.3. Ik voel het door mijn hele lichaam trillen. Ik ben 
tevreden met de prestatie van vandaag.  

De komende tijd zal ik hem nog meerdere malen afleiding bieden en op een zijspoor zetten. Hij baalt 
natuurlijk dat hij niet kan meten hoe het met het vetpercentage staat, maar dat is allemaal dik in orde. 
Over een paar maanden zal hij moeten toegeven dat 69.9 toch haalbaar is voor iemand van mijn 
proportie en mijn spiermassa. Met mijn gespierde dijen kom ik namelijk al snel in de buurt van de 
Jamaicaanse sprintdames, qua gewicht dan, en dat zal hij weten ook! Het is voor mij geen kwestie van 
gelijk hebben of gelijk krijgen. Het is op-en-top feest als het me lukt. Na het feestvieren de 
evenwichtsbalk weer lekker laten jutteren. Daarna blijft de weegschaal daar waar hij al maanden staat: 
onder de computertafel in het uiterste hoekje van de studeerkamer. Op naar een volgend gezond 
doel!  

3 februari 2010. Vanuit het 
niets heb ik hem ineens 
verslagen. Eerder als grapje 
gezegd en zeker niet 
doelbewust mee bezig 
geweest. Eigenlijk gewoon 
door regelmatig bewegen. Vlak 
voor een heerlijk weekend 
Brussel nog wel. De teller van 
de weegschaal toont 69.9 en 
zo kan ik direct genieten van 
de overvloed aan Brussels 
wafels, goudgele patat en 
donkerbruin bier.  

 



 

13 

 

Kennismakingsestafette  Ralph de Gooijer 
 

1. Waarom ben je bij AV Veluwe gaan hardlopen en wat spreekt je vooral aan bij AV 
Veluwe? 

Tot mijn 21
e
 was ik vooral een baanatleet maar ben gestopt vanwege aanhoudende blessures. Ben 

toen 2 seizoenen gaan voetballen bij CSV Apeldoorn om vervolgens bij de KNAU de opleidingen 
trainer coach B en specialisatie MILA te gaan volgen om daar ook een aantal jaren als trainer aan vast 
te knopen. Toen ik na een paar jaar weer zelf wilde gaan lopen zocht ik een gezellige vereniging 
welke ik heb gevonden bij AV VELUWE.  
 

2. Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik werk vanuit mijn eigen bedrijfje als zelfstandige in financiële functies. Momenteel ben ik a.i. 
Manager Finance in Deventer bij Europ Assistance. 
 

3. Wat is je beste sportprestatie en wat is je doel? 
Mijn beste prestatie is waarschijnlijk nog altijd 49.90 op de 400m als 20 jarige. In mijn tweede jeugd bij 
AV VELUWE ben ik mij op de wat langere afstanden gaan richten. Niet gehinderd door veel talent op 
de lange afstand ben ik toch erg blij met mijn 9.49 op de 3000 in Heerde achter een perfect 
geregisseerde race door Ronnie-D als gangmaker. In teamverband heb ik een goede tijd gelopen in 
Eerbeek (lenteloop) en vind ik de Ekiden in Zwolle ook erg leuk. Na een wat drukkere periode en nu 
een lichte blessure is mijn voornaamste doel weer regelmaat in mijn trainingen te krijgen, waarbij het 
plezier voorop blijft staan. 
 

4. Wat voor andere hobby’s heb je naast het hardlopen? 
Ik heb samen met mijn vriendin een dochter van 15 maanden waar ik graag mee op pad ben. 
Daarnaast heb ik samen met Arjan Kim een klein bedrijfje, www.Running2.nl We geven trainingen aan 
sporters en maken individuele trainingsschema’s. Ook mag ik graag een potje pokeren met vrienden. 
 

5. 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. 
 
Leuke vraag sjappie! Ik kies voor de 9-darter, dat gevoel wil ik nog wel een keer ervaren… 
 
Ik geef de pen door aan Ashley van de Leemkolk, vraag voor Ashley; Welke sport zou je beoefenen 
als je niet aan atletiek zou doen en waarom? 
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Van het bestuur: 

 

Frank de Graeff. 

Onze secretaris, Frank de Graeff, heeft helaas om gezondheidsredenen zijn functie neer moeten 

leggen. Wij wensen Frank veel sterkte en gezondheid toe. Natuurlijk is er namens AV Veluwe een 

fruitmand naar zijn huisadres gegaan. Ondertussen gaat het weer wat beter met Frank. Hij is weer aan 

het werk en ook het hardlopen heeft hij weer opgepakt. Elbert Voogt heeft het secretariaat tijdelijk in 

beheer. Zijn mailadres is ook gekoppeld aan het adres secretaris@avveluwe.nl.  

 

Dat betekent ook dat we op zoek zijn naar een nieuwe secretaris. Als je het leuk vindt om mee te 

denken over het beleid van AV Veluwe en je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke 

taalvaardigheid, neem dan contact op met de voorzitter René van Vliet voorzitter@avveluwe.nl 

  

De atletiekbaan: 

Zoals jullie waarschijnlijk al weten kunnen we vanaf 1 april jl. niet meer terecht op de atletiekbaan in 

het Orderbos, uitgezonderd de woensdagavond. Alle andere trainingen starten bij onze buren van csv 

Apeldoorn. Bij de fietsenstalling beneden na de trap is rechts een bordje van AV Veluwe te vinden. 

Op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagavonden kunnen we gebruik maken van de kleedruimtes bij 

CSV Apeldoorn. Vraag even 

aan de trainer welke 

kleedkamers dat zijn.  

 

Op de maandagavond en 

zaterdagochtend is het 

vooralsnog te druk voor een 

eigen kleedkamer, maar zal in 

ieder geval de kantine open 

zijn. Daarmee zijn er ook weer 

toiletten bereikbaar. Uiteraard 

is elke avond en op zaterdag 

de kantine van CSV 

Apeldoorn geopend voor een 

drankje na afloop van de 

training.  

 
 

 
Marianne van der Veen 

 

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is Marianne van der Veen aangenomen als 

penningmeester. Zij stelt zich voor: (fotootje) 

Sinds medio 2005 ben ik lid van AV Veluwe. Na mijn verhuizing naar Apeldoorn leek het mij leuk om 

lid te worden van een hardloopvereniging. Eerst heb ik toen de Start to Run cursus gevolgd, waarna ik 

direct besloot lid te worden van AV Veluwe. Het beviel mij namelijk erg goed om echte 

hardlooptrainingen te volgen en ook nog eens in groepsverband. En de sfeer bij AV Veluwe sprak mij 

vanaf het begin al aan. Vanaf die tijd zijn de kilometers alleen maar toegenomen.  

 

Toen ik de oproep voor een nieuwe penningmeester zag, was ik direct enthousiast. Ik vind het leuk om 

wat voor de vereniging te doen en een rol als penningmeester zag ik helemaal zitten. Met hulp van de 

overige bestuursleden hoop ik deze taak goed en met veel plezier te vervullen.  

 

Van huis uit ben ik bedrijfskundige. Na mijn studie ben ik begonnen bij Ernst & Young Advisory, 

binnen de Publieke Sector. Naast hardlopen houd ik erg van koken en leuke (verre) reisjes maken. 

Ook houd ik van wintersport, zowel schaatsen als skiën.  

mailto:secretaris@avveluwe.nl
mailto:voorzitter@avveluwe.nl
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Nomenrace 

 

 5 KILOMETER 

   1 Isabel Sticker           85 Zwolle             21:08 

   2 Melissa de Haan        97 Apeldoorn      22:12 

   3 Wendy Detert Oude Weme  77 Apeldoorn       22:51 

   4 Marjan Vermeer          63 Apeldoorn       24:25 

   5 Marjo Pijloo             57 Harderwijk       24:55 

   6 Ilona ten Katen         78 Apeldoorn        25:04 

   7 Bregje Laanen           74 Ede Gld            25:10 

   8 Marijke Verhaar         75 Apeldoorn         25:21 

   9 Gabrielle Grotworst     94 Apeldoorn          25:54 

  10 Lotus Westerhof         95 Harderwijk      26:18 

10 KILOMETER 

   1 Jacqueline Rustidge     68 Kampen             38:30 

   2 Marian Fuselier          62 Heino                49:59 

   3 Ursula Rabou            65 Apeldoorn          51:15 

   4 Ingrid Roodink          64 Wenum Wiesel  51:48 

   5 Marianne van der Veen   83 Apeldoorn          52:06 

   6 Jolanda van den Bergh   61 Apeldoorn          53:16 

   7 Berdine Koekoek         62 Apeldoorn          53:19 

   8 A. Zweekhorst           65 Emst                  54:07 

   9 Karin Hopper            71 Emst                  54:37 

  10 Marike van Mourik       71 Apeldoorn          55:25 

 



 
 

21 mei t/m 24 mei Hardloop4daagse 2010: Dik(s) voor elkaar 

Geschreven door Fiona Markus 

Na wekenlang duimendraaien was het dan 

eindelijk zover. De zon liet zichzelf zien en 

hoe! Alsof het zo moest zijn was het tijdens 

de 9e editie van de hardloop4daagse 

schitterend weer. Tenminste als je aan de 

kant staat. Tijdens het lopen was het toch 

wel nipt iets te warm op de bol. Zelf liep ik 

dit jaar voor het eerst mee op de langere 

afstand. Vrijdagavond de beproeving. 

Zouden de hamstrings het 16 kilometer 

volhouden?  

De eerste kilometers verliepen vlotjes en de 

natuur was prachtig. Trots als een pauw liep 

ik over de Telefoonweg op weg naar de 

eerste verversingspost. Aldaar aangekomen 

was het één en al enthousiasme. Ik dacht 

even voor mij alleen, maar ik liep op dat 

moment in het kielzog van Jolanda Diks. Als 

debutante op de 60km kreeg zij alle applaus 

van de dames bij de drankpost. Een 

welverdiend handgeklap. Gelukkig zag ik in 

de loop der dagen dat iedereen luidkeels 

werd aangemoedigd. Toch wel makkelijk die 

namen op de startnummers, slim! 

Samen met Jolanda vervolgde ik mijn weg en 

samen hebben we heel wat afgekletst. Ze 

vertelde dat ze graag met pet op loopt om zo 

de focus te bewaren. Ze is in voorbereiding 

op de marathon en samen met Berrie had ze 

begin dit jaar de Asselronde nog gelopen. De 

volgende stap moest de 60km worden. 

Helaas moest Berrie afmelden vanwege een 

vervelende blessure. Opgeven komt in het 

woordenboek van Jolanda niet voor en zo 

stond ze dus in haar eentje aan de start. 

Tijdens de laatste etappe zou ze nog 

ondersteund worden door Joyce. Lopen 

samen met iemand maakt het lopen toch net 

wat makkelijker en gezelliger.  

 



Onder de bomen verlopen de kilometers heerlijk en voordat je het weet loop je alweer op de JC 

Wilslaan. De woorden:”dit stukje asfalt vind ik wel een beetje saai”  rolden over mijn lippen. Achter 

me werd ik direct, en terecht, gewezen op mijn verwennerij. Voor de lopers om me heen was dit 

natuurlijk magnifiek, iets om trots op te zijn. Ze hadden ook helemaal gelijk, want wie heeft deze 

natuur nu in de achtertuin liggen?  

Bij het afdalen begon ik mijn hamstrings iets te 

voelen, maar ook de knieën en bovenbenen 

begonnen duidelijk te sputteren. Jolanda sprak 

me bemoedigend toe en zo zorgde zij dat ik 

uiteindelijk in een heerlijk duurlooptempo de 

finish haalde en niet andersom. Ze fluisterde al 

ruim voor de streep dat ze wel hield van een 

eindsprint en bij het opkomen van de 

atletiekbaan ging ze dan ook. Tjonge, wat ging 

ze hard en wederom die overweldigende 

supporters aan de kant. Ik heb nog nooit 

iemand van zo dichtbij zulke rare sprongen van 

plezier zien maken. Nu maar afwachten of het 

de laatste dag ook nog zo zou gaan. 

Ondertussen gingen de uren voorbij en liepen 

de lopers etappe naar etappe. De één had 

misschien op de eerste dag toch iets te hard 

gelopen, de ander liep beter dan gedacht terwijl 

een ander zelfs aan een podiumplaats kon gaan 

denken. De spanning op zondag was dan ook 

duidelijk van de partij. De eerste blaren werden 

zichtbaar en tactieken werden doorgenomen en 

natuurlijk niet met de concurrent.  

Jolanda herkende ik ondertussen aan haar pet en haar brede smile. In Loenen had ze het 

zaterdagavond zwaar gehad, maar de tijd was zowaar beter dan verwacht. Zelf had ik deze 

zondagochtend de tijdloop al achter de kiezen, dus ik kon haar zo vlak voor de start uitgebreid 

inlichten over het te belopen parcours en waar ze haar trouwe supporters kon verwachten. Om 

10.49 mocht Jolanda dan eindelijk op pad voor haar tijdloop over 8400m. Ik liet haar met een gerust 

hart gaan. De ‘Col de Bambi’, de ‘Col de Pyramide’ en de ‘Col de Dodendendrons’ zouden haar niet 

deren. Ze wist wat ze moest doen en ze deed het ook. Heel aankomen en genoeg puf overhouden 

voor de laatste etappe op maandag. 

Maandagochtend trof ik Jolanda met haar loopmaatje Joyce. Met de geheime koeken zouden ze het 

vandaag wel gaan klaren. Joyce in het knalroze kon je van verre al aan zien komen. Makkelijk voor de 

toeschouwers en trouwste fans. Jolanda had ondertussen wat blaren opgelopen, dus die moesten 

nog snel voor de start worden verholpen door de EHBO. Zelf snelde ik me naar de tweede 

verversingspost waar ik nu zelf aan de bak moest. In de loop der dagen heb ik vanuit verschillende 

oogpunten kunnen zien hoe het er bij een drankpost aan toe gaat. Wat is handig en wat niet. Zelf 



met bekers water langs het parcours staan blijkt toch een grotere klus dan gedacht. Het zweet stond 

me dan ook al na 10 minuten op de rug. Ik probeerde net als de dames op de eerste dag de bekers 

natuurlijk zorgvuldig te serveren met daarbij luidruchtig de spirit er bij de lopers in houden. Dat blijkt 

nog niet zo gemakkelijk te zijn. Voor je het weet is weer een hele groep in aantocht en moet je tijdig 

klaar staan met het vocht.  

In mijn ooghoek zie ik plots vanuit de felle zon 

Jolanda opduiken. Het gelletje komt voor de dag en 

een extra bekertje water wordt met dank 

meegenomen. Zelfs nog tijd voor een babbel en ze 

oogde nog op-en-top fris. Maar waar was Joyce? 

“Sorry, ik moest een ander ritme aanhouden om de 

pijn in de benen niet te voelen. Ze komt er zo aan 

hoor!” En weg was Jolanda weer. Op weg naar de 

finish alwaar de benen weer in sprint mochten. Een 

paar minuten later kwam dan ook Joyce in haar frisse 

outfit bij de verversingspost. Haar voeten begonnen 

te branden en ze wist nu al dat ze dit dus nooit meer 

ging doen. Na het opruimen, na de allerlaatste loper, 

de keuring door de boswachter en de laatste controle 

door Hans van Driel konden we onze weg richting de 

atletiekbaan vervolgen.  

De vrolijke noten van de muziekband was van grote 

afstand te horen en zeker de helft van de lopers was 

al uitgebreid binnen. Armen gingen niet meer bij 

iedereen de lucht in en de benen wilden ook niet 

altijd meer, maar de opluchting en de blijdschap was 

er zeker niet minder om. En daar stonden ze weer: de 

dames en heren in het blauw. De trouwste 

kameraden van de lopers en loopsters. Lachen, 

schreeuwen en applaudisseren. Alles deden ze om de 

lopers het laatste stukje energie mee te geven. Een 

‘petje’ kwam de baan op. Eronder twee snelle benen 

die bij het ingaan van de bocht nog sneller gingen en 

bij het uitkomen van diezelfde bocht nog sneller 

leken te gaan. In de laatste 50 meter sprak de 

speaker  de verlossende woorden:”Daar hebben we Jolanda Diks!” Met een kleine verspreking, dat 

wel. Maar ze was er. Meisje Schenk had het volbracht. Wederom thuis. Haar slotwoorden:”Met dit 

weer 2.14 op een halve marathon. Niet te geloven!”  

Zou ze weten dat ze de dagen ervoor ook al heel wat kilometers in dezelfde warmte heeft gelopen? 

Geen idee. Zou ze weten dat ik bijna sentimenteel werd toen ik ze wederom de eindspurt zag 

inzetten op maandagmiddag? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat ze vol overgave en met heel 

veel plezier heeft deelgenomen en dat wij hier allemaal van mee hebben kunnen profiteren! Tot slot: 

organisatie, sponsors en vrijwilligers bedankt voor dit sublieme loopfeest. 
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Verslag ALV AV Veluwe dd 29-3-2010 (63 leden aanwezig) 
 
1.Welkomstwoord en mededelingen. 
Rene heet iedereen welkom. Alle aanwezigen hebben taart gekregen vanwege het 40-jarig jubileum. 
Het jaarplan 2010 en de jaarverslagen secretariaat en wedstrijdcommissie zijn uitgedeeld. 
10 leden hebben zich afgemeld : Dick van Beek, Bram de Bruin, Mario Diks, Nelleke Evers, Frank de 
Graeff, Erik Heidekamp, Frans van Melsen, Harry v.d. Stok, Maurice Winterman en Ron Yanse. 
2.ALV van 17-6-2009. Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd. 
3.ALV van 26-1-2010. R. vd. Haak : Waren er vooraf represailles bekend bij niet doorgaan van een 
fusie? R. van Vliet : Nee. 
4.Financieel jaarverslag, begroting en rapportage kascommissie. 
Mynko Peterink heeft vragen over nog te ontvangen contributies en beginnerscursussen. 
R. v.d. Haak : Contributie begroot 2010 is lager dan realisatie 2009?? 
                         Lijst van inventaris? Wordt Gemaakt ! 
Martin Helmink : Zijn er nog commerciële trainingen? Nee, running business is gestopt. 
Hans Maaskant : Spurtkosten zijn hoger, omdat we van 3 naar 4 Spurts zijn gegaan.  
Mynko : Wordt de baanhuur hoger ??Rene van Vliet : We maken voorlopig gebruik van de 
kantine/vergaderruimtes van CSV Apeldoorn. Proeftijd : 3 maanden.Kosten : € 500,00 per kwartaal. 
De vergadering is akkoord voor het eerste jaar. 
R. v.d. Haak : Eigen onderkomen in de toekomst?? 
Ben Koops : Hoe zit het met gebruik van de baan tijdens de HL4D? 
Nemi v.d. Reest : Kantine en baan zijn gehuurd. 
Voorstel aan vergadering : Aanschaf wedstrijdklok twv € 2345,00. 
Vergadering is akkoord. 
Contributievoorstel (inflatiecorrectie toegepast!). 
Vergadering is akkoord. 
Kascommissie keurt het verslag en de begroting goed. 
5.Vaststellen nieuwe kascommissie : Ton blijft. Nieuw lid : Hans Wichers Schreur. 
6.Jaarverslag secretaris. Goedgekeurd door vergadering. Frank wordt bedankt. 
7.Jaarverslag wedstrijdcommissie. 
R. v.d. Haak : kunnen we geen ½ marathon organiseren? 
Hans van Driel : we organiseren dit jaar een nieuwe 15 km loop. Jaarverslag wordt goedgekeurd. 
8.Jaarplan 2010. 
R.v.d. Haak : Frans van Melsen gaat uit de VSA. Wie volgt hem op? 
Ton Berghout : ledenaantal is verdubbeld : meer tijd claimen op de baan !! 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
9.Jubileumcommissie. 
Oproep om zich aan te melden : 5 leden geven zich op, zodat de commissie bestaat uit : Fiona 
Markus, Wendy Detert, Lies van Veldkamp, Sonja Kerkdijk en Ben Koops. 
10.AV’34 en baanbezetting. 
Rene vertelt het verloop van de gebeurtenissen tot vanavond aan toe. 
Veel reacties uit de vergadering; SKAA regelt baangebruik, er zijn geen officiële contracten voor 
baangebruik, tot wanneer zijn baanafspraken geldig,   heeft AV Veluwe recht op de baan, waarom 
zitten we niet in de SKAA, AV’34 heeft SKAA overgenomen, is er tijdens de vergadering met de 
gemeente gesproken over een eventuele fusie, wat gebeurt er na 1 april? Worden we van de baan 
geweerd, hoe gaat het met de sleutels, de huur wordt betaald per eerste van de maand in 
maandtermijnen op basis van een huursom van € 4700 per jaar. 
Chris Heeregrave stelt voor om een aangetekende brief te schrijven naar de SKAA. We gaan niet 
akkoord met de baanverdeling. Volgens ons zijn er bindende afspraken uit het verleden. 
Afschrift van de brief naar de VSA, gemeente en AV34. ALV is hiermee akkoord. 
11.Bestuurswisseling (zie elders in deze Spurt) 
Erik Geerdes is aftredend en herkiesbaar. Erik wordt met algemene stemmen herkozen tot 
trainingscoördinator. 
 
12. Rondvraag. 
Ronald Derksen vraagt of de indoorbaan in het Omnisport volgende winter weer gehuurd kan worden. 
Hans van Driel vraagt vrijwilligers voor de 4 daagse en vraagt om kandidaten voor in de SKAA. 
Han de Lijster wil contributies en ledenadministratie samenvoegen. Vanwege groei hebben we 
gesplitst. Juist omdat we zo gegroeid zijn hebben we het gesplitst!  



22 
 

Blaadje vol met plaatje 

  

 

 

Heeft u ook een leuke foto voor de Spurt stuur hem 

dan gewoon op naar rin.groen@planet.nl.De foto 

rechts onder heeft zelfs een prijs gewonnen in de 

rubriek sportfoto bij Wat een plaatje. 

Tekst was: heeft deze coach niet naar de 

winterspelen gekeken? 

mailto:rin.groen@planet.nl


 

 

Stoffige clubrecords 

23 

 

Jongens A naam tijd datum plaats 

800m Andrej Spatina   2.09.40 1-9-1995 Apeldoorn 

1000 m Maurice Winterman   2.55.00 19-8-1986 Zwolle 

1500m Andrej Spatina   4.24.40 30-8-1995 Arnhem 

3000m Andrej Spatina   9.11.30 22-4-1996 Arnhem 

5000 m Andrej Spatina 16.08.00 20-9-1995 Apeldoorn 

steeple Maurice Winterman 11.34.90 22-8-1986 Nijmegen 

10000m Maurice Winterman 35.29.00 31-8-1986 Hengelo 

     

Meisjes A naam tijd datum plaats 

100m Susanne Leunk 17.65 13-8-1999 Apeldoorn 

200m Susanne Leunk 38.11 13-8-1999 Apeldoorn 

400m Ivana Winterman   1.05.94 7-6-1989 Papendal 

800m Ivana Winterman Mjb   2.23.48 17-8-1988 Papendal 

1500m Ivana Winterman Mjb   5.13.60 22-6-1988 Zwolle 

3000m Ivana Winterman Mjb 11.54.80 31-8-1986 Hengelo 

5000m Susanne Leunk 23.18.00 25-9-1999 Apeldoorn 

 

Tja, bij een vereniging waar het gemiddelde geboortejaar van de mannen 1963 en van de vrouwen 

1967 is, zijn Jordy Reints, Elize Bonder, Anna de Kruijff en Rosan Gortworst onze enige leden die 

jonger dan 20 zijn en dus bovenstaande records zouden kunnen proberen te breken. 

Vooral de records van Susanne Leunk staan niet bijzonder scherp en is het bijzonder jammer dat 

Ivana Winterman zich niet even kwaad heeft gemaakt destijds in 1989.  

 

 

Foto links Maurice Winterman in 1986 

Foto rechts Rosan Gortworst in 2007 
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Tijd Naam Op de foto 

2:32:08 Tonnie Stouten 

 

2:43:24 Eric Baten 

2:47:31 Andre Pelgröm 

3:02:14 Marcel Derksen 

3:02:20 Lex Frentz (foto 1) 

3:02:47 Dick Elzenga 

3:11:49 Jan Kuiper 

3:13:16 Jan Hollak 

3:14:15 Martin van Felius 

3:16:49 Frank de Graeff 

 

3:16:49 Elbert voogt 

3:18:22 Jan Veltman 

3:23:12 Ruud Frieling 

3:24:57 Rene van Vliet 

3:30:46 Ronald Brouwer 

3:32:51 Johann de Jong 

3:34:06 Annette Voets 

3:34:19 Jeroen Verheul (foto 2) 

3:40:33 Kim Roelofs 

 

3:41:53 Wendy Detert 

3:46:38 Rik Plakke 

3:53:19 Roel Nijhof 

3:58:35 Michel Maintveld 

4:06:08 Willem Kramer 

4:20:40 Ed Heidekamp 

4:21:54 Esther Warlicht (foto 3) 

4:47:00 Esther Derksen-Labohm 

4:48:27 Michel van Driel 

 

Op verzoek van Rene van Vliet heb ik weer de nodige uurtjes gestoken in het maken van een 

bestenlijst. Eerst heb ik op uitslagen.nl de namen van al onze leden ingeklopt en daarna nog even op 

onze eigen site gekeken of daar nog iets stond dat ik nog niet had. Berlijn en New York staan dus 

bijvoorbeeld niet op uitslagen.nl, zwak hoor. Uiteraard loop ik toch de kans iemand vergeten te zijn 

met een marathon in 2009. Gewoon even mailen met een foto en je staat groot in de volgende Spurt. 
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Ledenmutaties 

Nieuwe leden 

Vivinda Koster-Gorkink, Ben van Schijndel, Michelle de Haan, Gino Hartgers, Dick Koster, Melanie de 

Bruine, Janneke Venema, Eddij Vos, Jolanda Evers en Iwan van Aken,  Piet Olde Rikkert, Andre 

Roodink, Lanneke Poelarends, Patrick Rouwenhorst, Sabine Alphen, Cassandra Whittie, Bas 

Kluizenaar, Harald Wind, Hanneke Schreuder, Henk Schultinga, Theresa Siebenga, Linda Mostert, 

Madelon Buitink-van Zeist, Caroline Koelink-Ribbink, Emile Zwier, Marjolein Hermans, Onno 

Kamphuis, Wilma Kranenberg-Diks, Susette Blanken, Willeke van der Haar, Minique Buitink-

Bijsterbosch, Mariska ter Velde, Jasmijn Koetsier-Grimm, Ellen Ruijfrok, Bram Grielaard, Loes 

Grielaard, Tineke van Keulen, Rob Moes, Han Reinders, Tinus Kleverwal 

 

 
 

Bedankjes 

Herna Buitenhuis, Marianne Feukkink, Peter Feukkink, Monique van Laar, Oscar Blijerveld, Jelmer 
Boonstra, Agnes Veldhuis-de Jong, Gerrit Beuker, Wouter Hagen, Anita Zengerink, Dagmar Klaassen, 

Co Ribbink, Ellen Zoontjes, Henrick Plakke, Jolanda Kleiboer-Putto, Marjan van Rootselaar, Eduard 

Sipman, Andre Pelgrom, Rozanne van Putten, Herna Buitenhuis, Agnes Veldhuis-de Jong 
 
Links Co Ribbink, Co is niet alleen haast 30 jaar 
lid geweest, een getalenteerd loper, maar ook 
iemand die zich regelmatig zeer verdienstelijk 
maakte voor de vereniging.  
 
Co heeft na jaren sukkelen met zijn knie en veel 
pijn hieraan een kunstknie gekregen en het 
hardlopen is daardoor niet meer mogelijk. 
Als AV Veluwe danken we Co voor alle fijne 

jaren. 
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Uit de oude doos                       Ep Winterman 

Toen Ivana, onze dochter, kort in Duitsland woonde, 

vertelde ze over een bijzondere loop die ze had gedaan. 

Een loop van 23,7km tussen 2 burchten door mooi, 

glooiend landschap. Heel enthousiast vertelde ze verder 

dat ze als winnares bij de vrouwen tot ridder was 

geslagen. Het is 8/2004 als Gerrie en ik in Mirow , een 

stadje in de Meckelenburger Seenplatte, onze vakantie 

vieren. Mirow ligt ongeveer 40km van Wittstock, waar 

Ivana en Thomas wonen. Hier  horen we dat op 22/8 

deze  “Burgenlauf” weer gelopen zou worden. We zitten 

op dat moment nog op ons vakantieadres dus is dit de 

gelegenheid om ook deze wedstrijd aan mijn 

buitenlandlijstje toe te voegen. De start is ‟s morgens om 

10uur in Penzlin, maar de nrs worden uitgereikt in Burg 

Stargard, de finishburcht. Vandaar zullen we met bussen 

naar de start worden vervoerd. Dit betekend om 7 uur  

opstaan in de vakantie. We rijden op de wedstrijddag in gezelschap van Thomas en Ivana en een 

paar lopers van LOK Potsdam met hun vrouwen richting startnummers. Na een rit in een afgeladen 

bus komen we aan in Penzlin, waar rond de burcht en op de binnenplaats een middeleeuws feest 

wordt gehouden. Leuk,  maar wij willen nog inlopen. Zo leer je stad ook nog een beetje kennen. De 

ingang van de binnenplaats is de startlijn. Het is warm. Na de start gaat het  parcours over klinkertjes 

door de stad naar buiten. Door dorpjes met publiek, langs glooiende akkers  in de felle zon, over 

bospaadjes, langs de oever van een meer. Over afwisseling hebben we niet te klagen. Ongeveer op 

de helft steken we in het dorp Usadel de E251 over. Het enige punt waar de organisatie extra 

verkeersregelaars nodig heeft. Het wordt wel steeds warmer en tegen de 20km op een lange zandweg 

tussen akkers loop ik tegen een aardige dip op. Het verbaast me dat ik een paar km later hier weer 

overheen  raak en de laatste kms, beschermd door  bomen, weer echt tempo ga lopen. Ik haal weer 

mensen in. De laatste km loop ik zelfs met het grootste gemak heuvel op richting Burcht. Ik finish in 

1.57.52, dik onder de 2 uur en ben zeer tevreden. Ik krijg een bierglas van een 1/2m hoog aangereikt 

van Thomas. Hij  blijkt de overall winnaar te zijn en kreeg op de finish dit volle glas aangereikt . Zijn 

vriend Fred van LOK Potsdam, eerste bij de M40 had hier ook al zijn eerste dorst mee gelest. Een 

andere grijze man vraagt me naar mijn leeftijd. Hij blijkt  in een andere “alterklasse” zitten.  Na het 

uitlopen en in afwachting van de prijsuitreiking  gaan we op zoek naar de douche. Op een groot 

grasveld binnen het burchtcomplex heeft de brandweer hier iets op bedacht. Op iedereen die dit wil 

wordt de brandspuit gericht. Het grasveld lijkt een grote  gemengde douche. Op de binnenplaats van 

de burcht staan naar goed Duits gebruik  lange tafels met banken, het bier vloeit en op de grill liggen 

de braadworsten. Mensen in middeleeuwse klederdracht verkopen allerlei spullen en op een podium 

speelt een band op middeleeuwse instrumenten. Als de uitslagenlijsten worden uitgereikt blijk ik de 

eerste te zijn bij de M60. Een voor deze gelegenheid aangestelde en aangeklede graaf en gravin met 

hun gevolg doen de prijsuitreiking. Als 

onderdeel hiervan worden de  winnaars 

van alle leeftijdsklassen  tot ridder 

geslagen. Een bijzondere ervaring. Van 

onze groep reizen er  „s middags 3 als 

ridder weer terug naar huis.  Er waren 

slechts 2 buitenlanders in deze loop. Een 

Amerikaanse loopster en een 

Nederlander van 61. Meer weten over de 

wedstrijd: google : Burgenlauf Penzlin   
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De nr 2 Vincent Yator uit Kenia 27.34 in de Singelloop Utrecht. 

Misschien is zijn prijzengeld genoeg voor een strakkere broek. 
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De lopende sneeuwpop     Rinus Groen 

Een mens bestaat voor 65% uit water volgens wikipedia. Dat water verlies het lichaam door zweten, 

tranen en urine. Maar ook bij de ademhaling verlaat er vocht het lichaam. Wat is er dus stommer dan 

bij een hoge temperatuur een marathon te gaan lopen. Maar ja, je hebt gezaaid en je wilt oogsten. 

In Enschede was het weer eens zover. De wedstrijd werd na 3.30 wedstrijd met 6km ingekort en de 

ambulances reden aan en af. Zelf heb ik tot 23km als haas meegelopen. De bedoeling was de hele 

weg, maar men had er voor gekozen de halve anderhalf uur na de hele te laten starten. Het parcours 

was 2 rondjes dus liepen wij op een muur van mensen in na de helft en was hazen onmogelijk. 

 

Tot dat moment ging het heerlijk, er waren meer dan genoeg verversingsposten en door het zachte 

windje bleef ik ook, waar ik normaal zeiknat wordt, vrijwel droog over het hele lichaam. Misschien zit 

hem juist daar het gevaar. 

Alex Scholten leek ooit de marathon van Almere te gaan winnen 

bij een temperatuur van rond de 30 graden. Hij zweette niet en 

dronk dan ook vrijwel niets. Wel zat hij helemaal onder een soort 

wit poederlaagje. Bij 30 km zag hij de wereld voor een doedelzak 

aan en niet veel later stapte hij uit. Het witte spul bleek 

lichaamszout te zijn in plaats van cocaïne. 

Zelf heb ik liters vocht in allerlei vormen gedronken na afloop en 

nagenoeg niet hoeven te plassen. Tijdens mijn 110 marathons heb 

ik er natuurlijk ook een aantal gelopen met extreme temperaturen. 

Devies was altijd hou vooral je nek nat, daar zit de verbinding 

tussen hersenen en het centrale zenuwstelsel en dat moet goed 

blijven werken.  
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35e jaargang nr 2 
Juni 2010 
 
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  
september 2010. 
Sluitingsdatum kopij 
15 augustus 2010. 
Graag digitaal aanleveren in word 
 
Redactie / vormgeving 

Rinus Groen 
055-3668763 
rin.groen@planet.nl 
 
Druk 
FELUA-GROEP Apeldoorn 
Oplage 500 
 
Verspreiding 
Hans Maaskant 
j.maaskant@chello.nl 
tel 055 5431774 
 

Website 
www.avveluwe.nl 
 
Webmaster / Nieuwsbrief 
Clubrecords 

Fiona Markus 
webmaster@avveluwe.nl  
 
Pers 

Wendy Detert 
prpers@avveluwe.nl 
 
 

                  
 

Bestuur 
Voorzitter 

René van Vliet 
voorzitter@avveluwe.nl 
tel 055 5422932  
 
Secretaris (interim) 
Elbert Voogt 
secretaris@avveluwe.nl 
elbertvoogt@hotmail.com 
 
Penningmeester 

Marianne van der Veen 

penningmeester@avveluwe.nl  
giro 3151045 
t.n.v. penningmeester AV Veluwe 
 
Trainingscoördinator 

Erik Geerdes 
trainingscoordinator@avveluwe.nl  

 
Trainerscoördinatiegroep 
Richard van den Haak 
rvdhaak@planet.nl 
tel 055 3121710 
Erik Geerdes en Joop Scheltens 
 
Beginnersgroepcoördinatie en 
ledenadministratie 

Berry de Wied 
Socratesstraat 25 
7323PA Apeldoorn 
beginners@avveluwe.nl  
Leden@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 
 
 
 

 
 

 

  

 

Wedstrijdcommissie 
 

Inschrijvingen 
Tonny van den Brink 
wedstrijden@avveluwe.nl   
tel 055 3667419 
Annelies Brouwer 
 
Materiaalbeheer 
Lex vd Brink sr 

 
Renco Hateboer 
renco@hatenboer.org 

 
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   

 

Ereleden 
Henk Kager, Henk Baakman † 
 

Flyers, advertenties, Cover 

Nelleke Evers 
nelleke.evers@zonnet.nl 
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start 5 km 18:00 / 10 km 19:00 uur
Sportpark Matenveld Apeldoorn
bij het clubhuis van honk- en softbalvereniging WSB
Kaartenmakershoeve 108   7326 XK Apeldoorn
routebeschrijving zie www.avveluwe.nl

Atletiek Vereniging Veluwe organiseert

7  editie

Koen Raaymaekers 30:45
Saskia van Vugt  35:34

Iedere deelnemer loopt op
eigen risico en verantwoording.
De organisatie aanvaardt t.o.v.
de deelnemers geen enkele
aansprakelijkheid van
welke aard dan ook.

e

kleedgelegenheid, douche en EHBO aanwezig
info T.v.d.Brink 055 3667419 / Runnersworld 055 5222407

inschrijven via www.inschrijven.nl tot 1 aug 5km €3 / 10km €5
na inschrijven €5 / €7 vanaf 17.00 uur in de kantine van WSB

.

.

op zaterdag

14 augustus 2010

de

wegwedstrijd over 10 km
prestatieloop over 5 km / 10 km

Verbetering parcoursrecord wedstrijd €50


