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Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit stukje tik is het zaterdag 18 september
2010. Een dag na ons spetterend jubileumfeest in de kantine van
CSV Apeldoorn. Met ruim 180 personen een geweldige opkomst.
Ik wil hierbij de jubileumcommissie bedanken voor het vele werk
achter de schermen. Liesel Feldkamp, Sonja Kerkdijk, Marianne
van der Veen, Fiona Markus en Ben Koops bedankt!! Rinus
Groen en Fiona Markus wil ik bedanken voor het samenstellen
van dit jubileumnummer. Veel leesplezier!
Hoe het begon.
In april 1969 kwam Henk Baakman vanaf Veldhoven, waar hij lid,
mede-oprichter en bestuurslid was van de Groot Veldhovense
Atletiekclub GVAV, naar Apeldoorn. In Veldhoven was Henk naast
Atletiekunielid ook lid van de De Nederlandse Christelijke Atletiek
Bond (NCAB). Het lag in Apeldoorn voor de hand om lid te
worden van AV’34, maar door groeiende contacten met de NCAB
bleven de eerste jaren in Apeldoorn beperkt tot persoonlijk NCABlid en jurylid bij AV’34. In de loop van 1967 ontstond er een
groepje “trimmers” met o.a. Wim Boers, Cris Severijnen en Harry
Baats, die iedere zaterdagochtend vanuit Ugchelen een duurloop
van circa 1 uur “volbrachten”.
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Door het deelnemen aan prestatielopen in Apeldoorn en
omgeving groeide het contact met verenigingen zoals Gelre
(Dieren), Agilitas (Arnhem), Climax (Ede) enz. In november 1969
organiseerde Henk in Ugchelen voor het eerst een wedstrijd voor
de NCAB competitie met 110 deelnemers. Bij de senioren werd
de eerstejaars senior en latere topatleet Gerard Terbroke de
winnaar. Het contact tussen genoemde loslopende atleten en
enkele andere persoonlijke NCAB atleten, zoals Co Schut en Frits
Buitenhuis, resulteerde in maart 1970 in de oprichting van VVL
(Vrije Veluwse Lopers of ook wel Veluwe Veteranen Lopers) met
7 leden (Henk en Sine Baakman, Co Schut, Frits Buitenhuis,
Johan Strijd, Johan Boers en Wim Boers). Voorzitter werd Co
Schut en secretaris/penningmeester Henk Baakman. Nu zijn we
40 jaar verder en hebben we bijna 600 leden.
René van Vliet
e
10 voorzitter AV Veluwe
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Heel veel toen
Deze Spurt staat bomvol met 40 jaar AV Veluwe. Zelf
ben ik eind 1977 lid geworden. Destijds overgekomen
van AV’34. Aan die overgang dank ik eigenlijk mijn hele
hardloopwezen. Door wat vervelende natrappen ben ik
me volledig gaan inzetten voor AV Veluwe en als een
bezetene gaan trainen. Ons veelvoudig
clubrecordhouder Wim Zegers (foto links, tweede)
kwam vanwege dezelfde reden over naar onze club.
Wellicht het finest moment van de club is de dag dat
we, gekleed in clubtenue en onder begeleiding van de
politie, het bevrijdingsvuur aan het koningshuis
mochten overhandigen. Dit onder toeziend oog van
een mensenzee aan toeschouwers (foto links, derde).
Ep Winterman (foto links, vierde) verzorgde destijds de
Spurt. Hij had een oude stencilmachine op zolder staan
en daar werden dan een stuk of 60 velletjes
dubbelzijdig gestencild, stapeltjes van gemaakt en in
een kaftje gestopt. Nietje erdoor en klaar was de Spurt.
Dan nog sorteren op bezorger en daar lag het clubblad
op schoot bij de 53 leden.
De club is in Apeldoorn op dit moment beslist niet meer
het kleine zusje van. Waarschijnlijk zal het mij over 10
jaar, tijdens het 50 jarig bestaan meer moeite kosten
om een jubileumnummer te maken. Maar ja, dan
hebben we 2500 leden en nog veel meer vrijwilligers.
Of ben ik nu veel te optimistisch?
Redacteur Rinus Groen
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1970 Het oprichtingsjaar
Van het oprichtingsjaar 1970 heb ik slechts een paar
foto´s.
Oprichtingsjaar van…
Enkele leden die in 1970 het levenslicht zagen zijn:
Ronald Nooteboom, Mariëlle Kemper, Ton
Berghout, Carin van Rijssen-Nab, Nancy Lamarche,
Corinne Cantor, Loek Wisseborn, Marjan van de
Kraats, Antoinette van der Geer, Bastiaan Mijnheer,
Edwin Knoeff, Ilonka Noort, Margit de Graaf, Vivinda
Koster-Gorkink, Ans Kortstee, Nienke Schaik, Huib
Schroder, Anneleen van Beek, Miranda van Loon,
Ilse Knoeff, Jeroen Verheul, Melanie de Bruïne,
Marian Groot, Marc Oolbekkink, Margreet Ekelmans,
Anita Krijt en Stefan Wienk.
Klaas en Frits, twee lopers met karakter
Op één daarvan staat Klaas de Ruiter (foto boven
e
met startnummer 9) die 4 werd in 2.47.17 achter
Louis Vink die kampioen werd in 2.39.55 op het
bloedhete NK marathon. 21 van de 50 deelnemers
kwamen in dit tijd binnen en met 3.03 werd je 10e.
Frits Buitenhuis (foto onder met startnummer 101)
bij een cross waar ook een zeer jonge Gerard
Tebroke aan te start stond. Beide lopers zijn kort na
de oprichting van AV Veluwe lid geworden van onze
club vanwege het christelijke karakter dat hen zeer
aansprak.
AVRO-cross, grootste veldloopfestijn
In die tijd had Apeldoorn met de AVRO-cross het
grootste veldloopfestijn ter wereld met in die tijd het
astronomische aantal van haast 10.000 deelnemers.
Bij de jongens-D komt als tweede loper ene ‘Van
Vliet’ binnen. Onze René van Vliet??. Bij de lopers
die niet lid zijn van de atletiekbond wint Piet van
Alphen. Later werd hij wereldrecordhouder bij de
veteranen.
Marathon nog in de kinderschoenen
De top 10 op de marathon van 1970 geeft aan hoe
destijds het marathon lopen nog in de kinderschoenen
stond. Bij de dames was destijds trouwens de 800m op de
baan de langste afstand in de bestenlijst.
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40 jaar in vogelvlucht
In maart 1970 werd de vereniging Vrije Veluwe Lopers
opgericht, kortweg VVL. De club bestond uit 7 leden:
Co Schut (voorzitter), Henk Baakman (secretaris), Frits
Buitenhuis, Johan Strijd, Wim boers, Johan Boers en
Sine Baakman. De vereniging was onderdeel van de
Nederlandse Christelijke Atletiek Bond (NCAB) die op
haar beurt weer lid was van de Nederlandse
Atletiekbond (KNAU).
Samen-uit-samen-thuis
In de eerste twaalf jaar bleef het gewoon een heel klein
clubje dat wel haar naam veranderde in AV Veluwe. Tot
op 9 oktober 1982 het 100-ste lid mocht worden
begroet. In 1982 was de clubtraining verandert van een
flink stuk tegen elkaar lopen naar een training in de
vorm van ‘samen-uit-samen-thuis, waarbij de methode
Verheul de basis vormde.
Podiumplaatsen en paradepaardjes
Steeds meer lopers gingen gestructureerd trainen en
daardoor werd AV Veluwe een club die ook kwalitatief
stevig aan de weg timmerde. Het brons bij de senioren
op het NK Marathon van Elbert Voogt (foto boven) mag
als absoluut hoogtepunt van de clubgeschiedenis
worden gezien. Bij de veteranen zijn we als club
onderhand grossier in de Nederlandse podiumplaatsen
met Ton Smit (foto midden) als paradepaardje. Ook
onze dames lieten zich niet onopgemerkt: Hilly Panjer
en Annette Voets hebben gezamenlijk een container
gehuurd om al hun prijzen op te slaan.
We groeien nog steeds
De club groeit anno 2010 zo snel dat we over enkele
jaren wellicht de meest toonaangevende club van de
hele stedendriehoek zijn op lange afstandsgebied.
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Oude leden, een Top 9
Wie is er nu eigenlijk het langste lid bij de club? Altijd
een leuke vraag en het antwoord lijkt zo eenvoudig.
Gewoon even snuffelen bij de ledenadministrateur zou
je denken. Helaas zo simpel is het niet. Ik dacht dat ik
veel bewaarde, maar Ep heeft nog veel meer bleek
tijdens deze zoektocht naar het langste lid. Met heel
veel hulp van Ep Winterman heb ik dan toch eindelijk
een top 9 kunnen maken.
Number one, two and three
De nummers 1, 2 en 3 zijn Elbert Voogt, Willem de
Bruyn en Ep Winterman (foto rechts boven) die alledrie
in de ledenlijst van september 1976 staan. Waarbij
Elbert en Willem er echt van het begin af er bij zijn.
Willem is, toen de club in 1995 25 jaar bestond, in het
Mheenpark al met alle pracht en praal gehuldigd
vanwege zijn oerlidmaatschap (foto rechts midden).
Numero cuatro, cinco y seis
De nummers 4, 5 en 6 zijn Henk Kager, Louis Blok en
Frans van Melsen. Zij zijn in 1977 lid geworden.
Nummer sju, åtta och nio
De nummers 7, 8 en 9 zijn Rinus Groen, Joop
Scheltens en Jaap Wind. Zij zijn de diehards van 1978.:
Overigens het geboortejaar van onze huidige
webmaster Fiona Markus.
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Het clubtenue, de mannen
Door de jaren heen heeft het clubtenue vele vormen
gehad. Het opnaai-embleem was uiteraard veruit het
populairst. Gewoon op je favoriete setje en klaar was
Cees. Zelf heb ik een bescheiden rol gespeeld in dit
gebeuren door een mal te laten maken van het
clubembleem en dit door Logoprint op al hun
kledingsrestanten en restanten die ik bij winkels opkocht
te laten drukken. Destijds een actie die een lid deed
vragen tijden de ledenvergadering of het embleem niet
beschermd was. Het bestuur vond het echter prachtig
dat de naam op die manier meer geuit werd en gaf mij
cart blance.
Anno 2010 is het nieuwste tenue verkrijgbaar bij
Runnersworld, gerund door Elbert Voogt (foto onder
links). Overigens liep hij destijds in een bij mij
aangeschaft singlet. Het kan raar lopen! Kijk en
bewonder op deze twee pagina’s de varianten door de
jaren.

7

Het clubtenue, de vrouwen
Na jaren zwoegen en ploeteren in een té groot herenshirt
was dan eindelijk het vrouwenshirt daar. Ze hebben het
van de daken moeten schreeuwen voordat de mannen
het door hadden dat de dames nu toch écht wat anders
wilden. Het shirt werd mooi fel blauw zonder vervelende
naden aan de binnenkant. Ook geen opgezette
tierelantijnen. Nee, de dames wilden een ademend
hardloopshirt. Zo eentje waarvan je geen zweetvlekken
onder je armen krijgt en waar alles soepel mee beweegt.
Het liefst nog met een sterke sportbeha erin verwerkt. Dat
dit laatste misschien iets te veel gevraagd was hebben ze
het maar gelaten bij een passend blauw singlet en een
blauw broekje. Gelukkig geen witte slip of blauwe
voetbalbroek.
Zijn blauwe looprokjes de toekomst?
De vraag onder de vrouwen is in 2010 zelfs zo hoog dat
het aanbod bijna niet meer bij te houden is. Dus mocht
als dame nog geen clubtenue hebben? Loop dan gewoon
de hardloopzaak aan de Markstraat in en vraag waar je
recht op hebt. Misschien zien we over een jaartje de
Veluwese dames wel in een blauw looprokjes swingen…
Het kan raar lopen!
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De Spurt zelf
Als hoofdredacteur kan ik niet anders dan mijn hele team bedanken.
Zonder hen geen Spurt. En zo is het natuurlijk al tig jaar. Je hebt een
groepje gekken die al hun vrije tijd opofferen om met enige regelmaat
een clubblad op de mat te laten vallen. Ik noem zo maar een paar
namen: Ep Winterman, John Oostendorp, Henk Janssen (foto rechts),
Nelleke Evers, Hans Maaskant, Fiona Markus enz.
Vindt die gasten maar. Leden die het leuk vinden om net iets te vaak
te horen dat dit en dat niet goed was. Zelf kreeg ik eens een
hoogbejaard clublid, die zelf niets wilde doen, aan de deur die
mopperde dat hij geen clubblad had gehad en Henk Kager wel.
Jammer, maar het gebeurt!
Bij Runnersworld aan de Marktstraat hoor ik met regelmaat dat er
mensen uit alle windstreken komen om ons clubblad te bemachtigen.
Het blad dat met kop en schouders boven hun clubblad uitsteekt en
dat is waar we het met zijn allen voor doen. Wil je deel uitmaken van
dit team, stuur dan jouw verhaal of foto ook eens op voor plaatsing.
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Lang, langer, langst
Voor velen is de marathon het ultieme doel. Een
monstertocht die een hoog aanzien geniet. Ga je
naar New York dan is het de overtreffende trap. Toch
zijn er mensen die er na verloop van tijd op
uitgekeken zijn en zich afvragen hoe ver kun je
hardlopen.
Dan kom je tot de volgende smaken:
 een natuurlijk gegeven: rondje
Haarlemmermeer, Texel, IJsselmeer etc.
 een mooi getal: 50km, 100km etc.
 een lange coopertest in de vorm van: 6 uur,
12 uur, 24 uur etc.
De kleine grensoverschrijdingen (50km, 6 uur, rondje
Texel etc.) willen nog wel eens geprobeerd worden,
maar het echte ultrawerk 100km en zelf 24-uur is
binnen de Veluwe beperkt gebleven tot 4 mensen in
40 jaar, namelijk:
 Roel Keizer (foto rechts).
 Hennie Lourens (foto onder links
 Cees Oosterling (foto onder midden)
 Wim Ornee (foto onder rechts)
Roel Keizer is natuurlijk ook letterlijk de keizer. Ongelooflijk wat die man heeft gepresteerd. Op de top
van zijn kunnen in 1999 werd hij in de thuiswedstrijd in het Mheenpark Nederlands Kampioen 24 uur
e
met een afstand van maar liefst 214,301 meter en nog steeds 25 aller tijden. De laatste 16 uur gingen
erg zwaar, maar zijn mental coach René van Vliet lulde hem er doorheen. Roel beloofde zichzelf een
jaar niet lopen om daarna weer fris de draad op te pakken. Helaas is dit er niet meer van gekomen.
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Markante koppen
Niet voor iedereen is het weggelegd om een niet alledaags
gezicht te hebben. Bij de club hebben we een paar
voorbeelden van wat hardlopen met je hoofd kan doen.
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Ter ziele gegaan
Rinus Groen
In 1977 ging een klein clubje loopgekken hutjemutje in
een busje naar een Duits plaatsje genaamd
Mörlenbach om daar aan een estafette over 24 uur
mee te doen. Ze kregen de schrik van hun leven toen
één maal ter plekke bleek dat hun tactiek van om de
beurt 4 rondjes aan één stuk lopen niet toegestaan
was, maar je om de ronde moest wisselen. Weinig
slapen dus. Ze brachten het geheel tot een goed eind
in zowaar een Nederlands record van 362 km.
Terug in Nederland werd al snel bedacht dat zoiets ook
wel hier mogelijk moest zijn. En al in 1978 ontstond er
een gecombineerde ploeg van AV Veluwe en Cialfo
aan de start van de eerste 24uurs in Epe. Hoewel de
samenwerking best goed verliep besloot AV Veluwe
het jaar erop toch maar het alleen te gaan organiseren
in het Mheenpark.
Gezien de gemiddelde leeftijd bij onze club zal vrijwel
iedereen er op de één of ander manier wel eens bij
betrokken zijn geweest in de jaren erna. Persoonlijk
heb ik het altijd jammer gevonden dat het
kermisgebeuren met trommels, ratel en toeters van de
beginjaren voor de teams, steeds meer plaats ging
maken voor de sololopers. Het werd één groot feest en
het park was vol van de tentjes. Later kwamen er meer
regels en de gezelligheid verdween. Jammer genoeg is
het evenement inmiddels ter ziele.
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Aan de zijlijn
Een vereniging is niets zonder vrijwilligers: mensen die
in plaats van iets echt leuks te doen uren langs de kant
van de weg staan om het verkeer in goede banen te
leiden. Ook krijgen ze vaak van geïrriteerde
automobilisten een grote mond. Maar ook het zwoegen
in achterkamertjes om de uitslagen in orde te krijgen, de
inschrijfregelaars, juryleden, speaker,
verversingsposters noem het maar op en het wordt nooit
genoeg gewaardeerd.
Zelf word ik ook vaak gevraagd, maar ik ga liever lopen.
Wanneer iedereen er zo over dacht als ik viel er echter
niets te lopen. Onderstaand zo maar wat plaatjes van
een aantal van deze mensen.
Aanmelden als vrijwilliger kan bij Annette Voets
(annette.voets@planet.nl, tel. 055 – 3602279)
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De echte marathon
De bakermat van de marathon is gelegen in
Griekenland. Bij het plaatsje Marathonas vond in 490
voor Christus de slag bij Marathon plaats. De Grieken
wonnen van de Perzen en een bode moest een rotstuk
door de bergen van zo’n 25km lopen naar Athene om
dat te vertellen. Na zijn bericht afgeleverd te hebben
zakte hij door de knieën en ziedaar een legende was
geboren.
Anno 2010 loop je via een brede weg van Marathonas
naar Athene met onderweg een rondje om de graftombe
waar de gesneuvelde Grieken liggen. Geen makkelijk
parcours, maar wel gelopen door veel leden van AV
Veluwe.
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Kleurrijke inspiratiebronnen
Fiona Markus
Op vrijdag 14 mei 2010 verscheen een zeer enthousiaste
mail van onze voorzitter René van Vliet op mijn beeldscherm.
Zoals velen weten gebeurt dit niet zomaar en dien je hier in
ieder geval de computer voor aan te sluiten op het internet.
Nu staat deze baggerbak bij mij als webmaster vrijwel
continue aan, dus druppelen de mailtjes van René en vele
andere medelopers met regelmaat bij mij binnen. Luchtig las
ik het bericht door en er verscheen een lach op mijn gezicht.
Warempel een persoonlijke uitnodiging om samen met
andere leden te beginnen met de voorbereidingen van de
viering van ons jubileumjaar. Samen gezellig brainstormen
onder genot van een hapje en een drankje sla ik niet graag
af. Maar hoe staat het met mijn tijd? Doe ik niet te veel voor
de club?
Blijkbaar dacht de rest van AV Veluwe hier anders over toen
ik enkele dagen later in de Spurt het verslag van de
ledenvergadering doornam. Warempel had ik me op die bewuste avond in Maart al aangemeld voor
deze speciale jubileumcommissie. Nu ben ik een bezige bij en vergeet ik door de drukte wel eens wat
én word ik door de hoofdredacteur van de Spurt sinds kort bestempeld als ‘knipperlicht’, maar ik weet
voor 100% zeker dat ik die avond niet present was en dus nooit en te nimmer mezelf kenbaar heb
gemaakt als juppie. Was dus duidelijk onder de indruk van het doorzettingsvermogen van mijn
clubleden om mij op deze wijze in het zonnetje te zetten. Heb dus de ‘job’ met beide handen
aangenomen. Iets waar ik geen spijt van heb gekregen, maar wat toch net iets meer energie kost dan
vooraf gedacht.
Tijdens de brainstormsessies op de woensdagavond hebben we heel veel voorpret gehad en mogen
we de jubileumcommissie 2010 wel de jubelgroep noemen. Gelukkig voor iedereen zijn niet alle
ideeën tot uiting gekomen, want dan waren we in 2015 nog niet klaar geweest! Ieder lid ging
voortvarend van start en met de vakantieperiode in aantocht werd driftig gedrukt, gevouwen, gezweet
en gefietst om bij alle leden op tijd de uitnodiging in de brievenbus te laten vallen. Tijdens dit proces
blijkt dit toch lastiger dan gedacht, want hoe bereiken we de leden die net zijn verhuist, die vers lid zijn
geworden en vooral de vele vrijwilligers en sponsors die niet in de huidige ledenadministratie
opgenomen zijn. Gelukkig hebben velen ons hierbij zo goed als kan geholpen en kwam de
aanmeldingenstroom gelukkig voortvarend op gang.
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Naast de voorbereidingen vooraf en tijdens het feest moest er ook al tijdig gewerkt worden aan de
herbeleving van het feest na afloop. Samen met Rinus Groen, een pittige hoofdredacteur met een
soms onnavolgbare humor, gingen we aan de slag met deze jubileumspurt. We hielden elkaar scherp
en waar nodig ook los om de eigen inspiratie en creativiteit in vol ornaat los te laten barsten. De zwartwit foto’s vlogen over het scherm. Net als de anekdotes over de tijden van weleer. Een tijd die ver voor
mij ligt zoals jullie zullen begrijpen. Om het tempo en de gedachtegang van Rinus te kunnen bijbenen
ben ook ik in mijn looparchief gedoken en vond daar alleen maar gekleurde foto’s. Om in stijl van
Rinus te blijven ging de zoektocht verder en werden zelfs fotoalbums van familieleden uitgeplozen. Ik
moest en zou een foto vinden waar ik eens geen kleur beken. Al bladerend in het ‘Boek van Ikke’ van
de plaatselijke Boerenleenbank alias Rabobank viel de foto van weleer los van het papier. Of het zo
moest zijn.

Op de foto snelde ik samen met mijn vader vijf volle rondes over de atletiekbaan in het Brabantse
land. De fotograaf spotte mij tijdens een sponsorloop in 1981 en legde zo mijn allereerste stapjes op
het rode tartan vast. In die jaren voor mij begrijpelijkerwijs nog geen AV Veluwe of lange afstanden.
Wel al veel blauw op mijn netvlies door de blauwe clubkleuren van atletiekvereniging Prins Hendrik.
Het grappige van dit sportmoment is dat Harry Schulting (sinds 1979 Nederlands Recordhouder op de
400m horden) voor ons liep en me later een aai over de bol gaf met de wijze woorden: “Jij bent een
echte doordouwer, een kletsmajoor en niet moe te krijgen. Een talentje in spé.” Of iets in die trant,
want ik was tenslotte pas drie jaar en de sportverhalen worden in de loop der jaren vaak steeds
spectaculairder, spannender en iets minder geloofwaardig dan de werkelijkheid doet vermoeden. Met
een korreltje zout luister ik dan wel eens naar de verhalen van onze ouwe rotten binnen de club.
De adviezen op hardloopgebied van deze ervaren hardloopgoden neem ik daarentegen wel direct in
mijn plunjezak mee. Met resultaat. Door al deze nieuwe inspiraties loop ik momenteel als nooit te
voren en voel ik me mentaal als een vis in het water binnen het blauwe legioen. Schijnbaar heeft het
een positieve invloed op deze meid en ik kijk dan ook met veel plezier uit richting het jubileumfeest die
op het moment van schrijven nog enkele dagen op zich laat wachten! Nog een paar nachtjes en dan is
het ‘The Great Inspirationday’ en vliegen de verhalen weer groots over tafel.
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Zelfde Plaatje
Op het trappetje bij onze uitvalsbasis voor
de trainingen stonden in 1976 een groep
fanatiekelingen die de elfstedentocht in
estafetevorm lopend gingen afleggen. (foto
rechts)
Genummerde fanatiekelingen
01: Rob Seelemeijer. Werkte bij Wegener en is de
ontwerper van de eerste omslag van de Spurt.
02: Cees Oosterling. Met Hennie Lourens de eerste
Apeldoorner die de 100 km van Winschoten liep. Was
een aantal jaren voorzitter en actief in de organisatie
van reisjes. Zorgde daarnaast voor sponsors. Heeft
nog steeds een clubrecord op de 100 km bij de
mannen 50.
03: Jaap Hoevers.
06: Evert Klement. Hij werd in eerste instantie in de
uitslagenlijst vermeld in een tijd van tussen de 2.50 en
drie uur. Frits buitenhuis belde naar aanleiding
daarvan naar het bestuur van AV veluwe om te
informeren wie deze snelle jongen wel was, want hij
had nog nooit van hem gehoord. Na nader onderzoek
bleek dat hij slechts de grote ronde (later Asselronde)
had gelopen. Na confrontatie hiervan met hem bleef hij
er van overtuigd dat hij de hele marathon gelopen had
en was erg kwaad. Zo erg,dat hij bedankte als lid”.
09: Hans Sinnige. Toenmalig secretaris. Mede door
hem heeft Veluwe nogal aan de weg getimmerd. Hij
was de grote promotor achter bv de elfstedenestafette,
de reizen naar de de 24 uur van Moerlenbach en de
eerste organisatie van de 24 uursestafette in Epe.
14: Geert de Vries. Was de eerste jaren
penningmeester van de club en een van de eerste
leden.
16: Adrie van de Graaf. Destijds een goede loper.

Op zaterdag trainen met de groep
Anno 2010 staan er een paar meer op de
trap in afwachting van de training op
zaterdagochtend.Ze staan op het punt te
beginnen.

Note: wie goed kijkt ziet dat het een andere trap is op
eeen net iets andere plaats. Wel beiden bij lokatie
CSV Apeldoorn.
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Vrouwen en AV Veluwe
In 1970 was AV Veluwe een mannenbolwerk. Maar al heel
snel kwamen er ook dames bij. In die tijd was lopen voor
vrouwen nog een beetje vreemd. Marathonlopen was min
of meer uit den boze. En toen het toch normaal leek te
worden kwam een marathonloopster strompelend over de
finish en kwam ze hiermee wereldwijd in het nieuws en
leek het bewijs geleverd: langeafstandlopen is niet voor
vrouwen weggelegd. Gelukkig zijn vrouwen per definitie
stijfkoppig en lopen duizenden vrouwen, in Nederland
alleen al. Een oproep dan ook aan de dames:”Wanneer
krijgen we eens een vrouw als voorzitter?”
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Prestatie versus Recreatie
Geschreven door Fiona Markus
In de 40 jaar is de vereniging uitgegroeid tot een club met bijna 600 leden. Het ene lid misschien wat
actiever dan de ander, maar allen zijn met veel plezier verbonden met de hardloopsport. In de
beginjaren vooral veel grijze foto’s, uitgebreide uitslagenlijsten en extravagante persoonlijkheden.
Prestaties stonden hoog in het vaandel en de lopers waren vooral van het mannelijk geslacht. Heftige
trainingsweekenden met veel Duits bier stonden met regelmaat op de planning. En als we de verhalen
mogen geloven zijn dit heroïsche tijden die we nooit en te nimmer meer zullen beleven.
De laatste vijf jaar is de aanwas aan kersverse leden enorm gegroeid. Mede door de toestroom van
lopers afkomstig van Loopwijzer, Loopsport Titus en natuurlijk de enthousiaste beginnerscursussen.
Bij deze nieuwe groep zien we vooral recreatief gezelschap die het leuk vinden al lopend en kletsend
de bossen te verkennen. Een heel ander soort publiek wat de vereniging tot een uniek samenspel van
emotielopers maakt.
Nationaal en internationaal worden we inmiddels geroemd om onze ultieme inzet van vrijwilligers.
Lopers die lopers helpen bij hun pittige strijd tegen de klok, medestrijders of gewoon tegen zichzelf.
Want het is en blijft knap dat deze grote groep op een gezonde manier met hun lichaam bezig zijn. Na
maanden afzien op weg naar bijvoorbeeld de Acht van Apeldoorn slaat het virus toe en worden de
trainingen opgevoerd en vliegen bij velen de kilo’s er langzaamaan af.
Jong en oud lopen door elkaar heen en iedereen wordt op de schouders gedragen. Master Joop
Scheltens kwam anno 2010 zelfs eindelijk achter het best bewaarde geheim van zijn langdurige
blessurevrije periode. Sinds een paar jaar had hij hier namelijk geen last meer van en hij wist
warempel niet waarom. Een megagroot vraagteken. Zijn loopmaten wisten wél waarom: Joop loopt
graag met de dames en die lopen veelal net iets rustiger dan Joop. Dit houdt hem in toom en zo
blijven blessures op verre afstand! Jong leert zo van oud en oud leert van jong.
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Sinnig(e) en Onsinnig(e), (de allerlaatste keer.)

Hans Sinnige

Onder deze titel heeft ondergetekende eind jaren 70 regelmatig een colum geschreven voor de Spurt
die toen nog werd getypt en daarna gestencild. Voor een aantal van deze schrijfwerkjes heb ik zeker
niet de populariteitsprijs gekregen. Het meest bont schijn ik het te hebben gemaakt mei 1979. In het
blad van de KNAU, de Atletiekwereld, schreef Dick Loman zijn ergernis van zich af. Hij vroeg in zijn
commentaar om zijn Spurt pas te verzenden als mijn bijdrage eruit geknipt was. Van de voorzitter van
district Oost kreeg ik een forse uitbrander en van ons eigen bestuur een belerende brief. Ik heb er mijn
plakboek nog eens op nageslagen en zag dat ik een aantal knipsels had: het gewraakte artikel, het
hypocriete commentaar van Dick Loman, een "regenten preek" van de KNAU" en het gereformeerde
commentaar van het bestuur van een vereniging waar ik toen al geen lid meer van was.
De hele storm was opgestoken toen ik schreef dat een destijds bekende Apeldoornse KNAU official,
die lid van verdienste van de KNAU was geworden, deze onderscheiding te danken had aan jarenlang
muggenziften, spijkers op laag water zoeken en regelementen volgens de letter en niet volgens de
geest toe te passen. Dit oude verhaal kwam weer bij me op toen ik deze week door Rinus Groen werd
verrast met ontzettend veel foto's uit de oude doos. Resulterend in een uitnodiging om nog één keer
een colum (van maximaal 1 pagina) te schrijven voor deze jubileum Spurt. Als suggestie voor een
onderwerp gaf Rinus aan vooral niet terug te kijken maar meer iets filosofisch over hoe je er vroeger
tegenaan keek en hoe je dat nu zelf ervaart. Je wordt in ieder geval milder. Een artikel als destijds zou
ik niet meer schrijven.
Niet omdat ik nu een andere mening heb maar wel omdat ik vind dat je mensen niet nodeloos moet
kwetsen. De vraag
van Rinus is denk
ik mede ingegeven
door mijn
mededeling dat ik
onlangs mijn
laatste wedstrijd
heb gelopen omdat
ik vind dat je als
67-jarige de
mensen in een
wedstrijd niet meer
voor de voeten
moet lopen.
Ga lekker trainen,
alleen of met een
paar maatjes. Deze
beslissing is een logische consequentie voor iemand die ooit in zijn colums onderscheid maakte
tussen lopers in de topklasse, de middenklasse en de brandhoutklasse. Ik reken mezelf inmiddels tot
de laatste categorie en loop dus geen wedstrijden meer. Sommige zaken die ik in mijn colums aan de
kaak stelde, en waar destijds veel kritiek op kwam, zijn nog steeds actueel. Ooit schreef ik, na een
marathon in Frankfurt, waar ik veelvuldig voor de voeten werd gereden, dat in een atletiekwedstrijd
geen rolstoelen thuis horen. Rollen is een heel andere sport dan lopen. Je laat tenslotte ook geen
motoren rijden tussen formule 1 auto's. Rolstoel atleten zijn ook kanjers maar als niet gehandicapten
zich willen meten met gehandicapte sporters moeten ze ook in een rolstoel gaan zitten. Het grote
verschil tussen vroeger en nu is dat je leert dat alles relatief is. Vroeger was mijn dagelijkse training
een must en een echte inspanning. Nu geniet ik relaxed van mijn rondjes over de Brunssumer heide
zonder enige illusie ooit nog een PR te lopen. Ik feliciteer mijn oude kluppie met het jubileum en wens
allen een mooi jubileumfeest.
De oude, misschien inmiddels ook behorend tot de brandhoutklasse, en nieuwe generatie Veluwe
lopers (zo heette de club aanvankelijk), wens ik veel plezier en ontspanning met de loopactiviteiten.
Tenslotte nog een foto met een suggestie voor een andere sport als je het zelf lopen beu bent. Op de
foto staat mijn oudste zoon die zoveel overkill hardlopen heeft moeten verwerken in zijn jeugd dat hij
het loopwerk nu succesvol door een ander laat doen. Hier wint hij met zijn paard Vito Corleone (nr.5).
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Petje op en petje af voor…
Geschreven door Fiona Markus
In het jubileumjaar van de Spurt hebben de
dames en heren van de jubileumcommissie
natuurlijk veel inzet getoond, maar om mezelf
niet al te veel op de borst te kloppen wil ik ook
voor een tweetal bijzondere leden mijn petje
afnemen.

Vooraf aan de jubileumavond ontstond het
idee voor een mooi jubileumlogo. Gevoel voor
vormgeving en Nelleke Evers kan in één adem
worden genoemd. Een mail met een verzoek
ging nog diezelfde dag richting onze
Nelleke:”Ik weet dat het logo iets is waar je niet
te veel aan moet sleutelen daarom dacht ik
ook gelijk aan jou. Kan jij hier iets in
betekenen? Kan jij je creativiteit inzetten of in
ieder geval laten weten of dit verstandig is om
te doen? Ik hoor graag van je.”

Natuurlijk moest en zou dit logo worden
gebruikt op de petje die elk lid op de
jubileumavond mocht ontvangen. Bij de
aanvraag van offertes bij diverse leveranciers
sprong GEKAM Relatiegeschenken er met
grote hoogte bovenuit. Eddie Gerritsen, tevens
lid van AV Veluwe, kon voor een leuk tarief de
300 petjes laten bedrukken. De vraag was
alleen: witte of blauwe petjes? Blauw blijft
natuurlijk mooi bij zweet en regen. Tja, Ben
Koops had een scherp oog voor een
smetteloos blijvend petje. Een blauw petje
moest het dan toch eigenlijk wel worden. In
eerste instantie een prutte mededeling voor
onze Nelleke en haar reactie was dan ook heel
logisch:” Nou dat is mooi K....Ik heb het logo
na uren aanpassen en veranderen af. En hij is
in Veluweblauw! Dat valt dus lekker op, op een
blauw petje!”
Ook nu hadden we geluk met Eddie, want hij
kon regelen dat het jubileumlogo simpel kon
worden omgezet naar een prachtig wit logo op
een blauw petje. Gelukkig! Wil je ook een echt
jubileumpetje dan kun je deze voor 7,50 euro
aanschaffen bij Runnersworld Apeldoorn.
Tenminste zolang de voorraad strekt.
Eddie en Nelleke wil ik namens de vereniging
vanaf deze plek voor minstens vijf jaar
bedanken en ik zal het petje veel trots dragen.

Haar reactie kwam gelukkig zeer vlot en ze
was een en al positiviteit en zag dit vooral als
een leuke uitdaging. “Ik heb vanavond wat
ideeën uitgewerkt en wil je alvast de eerste
sturen. Het eigenlijke jublileumlogo komt dan
als laatste, want dat kost nog enig denkwerk.
In de bijlage eentje die ook best veel tijd heeft
gekost, maar ik vond het zelf zo'n grappig idee.
Veluwe op zijn Hollands!” In de loop der weken
liet ze ons verblijden met diverse proeflogo’s
om uiteindelijk tot het resultaat te komen die op
de uitnodiging, de website en de jubileumpetje
zijn gebruikt.
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De Asselse 2 Mijl, de nieuwste loop van AV Veluwe!
Ondernemers en bewoners van de Asselsestraat in Apeldoorn maken zich op voor de tweede editie
van het hardloopfestijn DE ASSELSE 2 MIJL. Het evenement wordt gehouden op vrijdagavond 8
oktober. Start en finish liggen nabij de Beatrixlaan. Bij de ring aan de Laan van Spitsbergen ligt het
eerste keerpunt; dichtbij supermarkt Boni het tweede. De te lopen afstand is 3,2 kilometer. De
organisatie van de Asselse 2 Mijl is in handen van de ondernemers aan de Asselsestraat in
samenwerking met de Apeldoornse Atletiekvereniging AV Veluwe.
In 2009 werd voor het eerst de Asselse 2 Mijl gelopen. De loop maakte deel uit van de officiële
opening van de Asselsestraat na de herinrichting. Dit deel was ongeveer 1.6 kilometer lang. Reden
voor de organisatie om de heen-en-weer-wedstrijd precies over twee Engelse mijl te laten lopen: de
Asselse 2 Mijl.

Programma
19.00 uur start jeugd
20.00 uur start vrouwen
21.00 uur start mannen.
Start en finish zijn op de hoek Asselsestraat/Beatrixlaan
Aanmelden
Inschrijven kan via www.inschrijven.nl
Na 5 oktober is inschrijven via de site niet meer mogelijk. Dat kan wel op de dag zelf bij het
wedstrijdsecretariaat aan de Asselsestraat 135 (voormalige ‘hardloopwinkel’ t.o. cafetaria Frank & An).
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Startnummer
Startnummers zijn op de avond zelf op te halen bij het wedstrijdsecretariaat.Omkleden kan in een
ruimte bij het wedstrijdsecretariaat (geen bewaakte ruimte). De organisatie neemt geen
verantwoordelijkheid voor schade of gestolen spullen.
Automobilisten en fietsers
Bezoekers en deelnemers die met de auto komen kunnen deze parkeren op het deel van de Prinses
Beatrixlaan tusssen de PWA-laan en het spoor. Aanrader: kom per fiets of lopend. Er komt een
fietsenstalling in het voormalige Karwei-gebouw op de hoek Prinses Beatrixlaan/Asselsestraat, direct
bij de start.
Vrij van auto’s
Het parcours is op 8 oktober geheel autovrij. Vanaf 18.00 uur kunnen er geen auto’s of andere
voertuigen geparkeerd worden op de Asselsestraat. De straat wordt tussen 19.00-21.00 uur afgezet
voor al het verkeer en geschikt gemaakt voor de loopwedstrijd. De C1000 is tijdens het evenement
gewoon open en bereikbaar via de Schapendoesweg.
Overige activiteiten en informatie
In de directe omgeving van de start en finish en op andere punten langs het parcours organiseren de
ondernemers allerlei activiteiten, zoals markkraampjes en activiteiten voor kinderen.
Voor informatie over de wedstrijd kunt u zich wenden tot AV Veluwe: wedstrijden@avveluwe.nl
Voor informatie over de randactiviteiten kunt u zich wenden tot:
Tessa van der Meer van Houtum Gorkink Natuurlijk – tessa@gorkink.nl
Michelle Westerop Limburgia Apeldoorn – limburgia.apeldoorn@gmail.com
Evert van Tongeren Instalcenter van Tongeren – j.e.vantongeren@planet.nl en
de heer Huiskamp C1000 – huiskamp@c1000.nl
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De voorzitters in beeld
René van Vliet
Rinus Groen vroeg mij om de voorzitters van AV Veluwe in deze Spurt eens in het zonnetje te zetten.
Nu wil ik dat best doen, maar ik weet van de meesten bijna niets af. Een uitdaging heet dat. Ik besloot
om me te verdiepen in de geschiedenis van de club, dus vroeg ik aan Nelleke Evers of ik haar
verzameling Spurts mocht lenen. Eigenlijk mocht dat niet. Ze worden in een afgesloten,
klimaatneutrale ruimte bewaard. Deze ruimte is alleen te betreden in witte steriele kleding en de
afleveringen mogen alleen met speciale plastic handschoenen betast worden. Na mijn gezag als
voorzitter gebruikt te hebben kwam Tonnie Stouten op een mooie herfstavond aan de deur met een
gele Zeemantas met daarin keurige plastic ordners gevuld met 35 jaargangen van de Spurt. De Spurt
bestaat vanaf 1975, dus ook jubileum waardig. Wat een genot om te lezen. De archaïsche stijl en de
lijntekeningen in stencil gemaakt uit de beginjaren. De sublieme A4 tekeningen van Joop Tetteroo, de
(On)Sinnige stukjes van Hans Sinnige. De reisverhalen van Henk Baakman (op de fiets naar Rome!),
de schaatstochten van Jan Vrieze, de Poolse nachten van Ep Winterman etc. Misschien kunnen ze
nog eens worden ingescand voor op een DVD zodat ze beschikbaar komen voor iedereen. Wie
waren dan die voorzitters van dat (kleine) clubje wilde lopers uit de Veluwe?

Van links naar rechts: Co Schut, Cees Oosterling en Thomas Kooi

Co Schut: een goede loper (1970-1974)
Hij was bij de leden van het eerste uur. Van Co heb ik weinig terug kunnen vinden in de Spurt
aangezien hij al geen voorzitter was toen de eerste Spurt gemaakt werd. Wel zag ik hem af en toe bij
de uitslagen staan: Hoenderloocross 1974: 9000 meter in 35.18, Holten ook in ’74: 7000 meter in
31.01. Een goede loper dus die Co. Hij was geboren in 1931, dus al veteraan in ’74.

Cees Oosterling: de oermens (1974-1977)
Zo weinig als ik weet van Co zo veel zou ik kunnen schrijven over de oermens Cees Oosterling. Cees
liep vele malen de 100km run in Winschoten. Lange schaatstochten. Cees was onze eerste ultra
atleet. Hij bezit ook nog een clubrecord bij de mannen 50: 100 km in Winschoten in 1985: 8.55.09. Dat
is wel ruim 8 uur lang 12 km/uur lopen. Volgens mij is Tonnie Stouten dat nog niet gelukt. Roel Keizer
kwam als 45 jarige tot 8.14.48. Maar Cees liep bijna ieder jaar in Winschoten.

Thomas Kooi: een stenendrager (1977-1980 & 1982-1985)
Hij was in twee perioden voorzitter. Ook Thomas was een goede loper. Uit de Apeldoornse Courant
van 24 april 1978: “Titelstrijd Veteranen Nederland. Bij het NK voor veteranen georganiseerd door AV
Veluwe zijn wederom goede prestaties geleverd door Apeldoornse atleten…..Bij de Veteranen 2 was
Pim de Jong (AV Veluwe) de snelste. Hij liep de 15 km in 60,22. Thomas Kooi (ook AV Veluwe) was
nummer 2 in 63.62.” In dat jaar, 1978 organiseerde AV Veluwe dus, samen met Veteranen Nederland,
het NK voor Veteranen op de weg in Hoenderloo. Daarnaast werd er voor het eerst een 24 uurs
estafette gehouden in Epe. Dit werd georganiseerd door Cialfo en AV Veluwe. In de jaren daarna
heeft AV Veluwe zelf vele malen deze 24uursloop georganiseerd. Thomas kooi heeft bij al deze
activiteiten ongetwijfeld zijn steentje bijgedragen.
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Van links naar rechts: Henk Kager, Roger Overwijn en Nico van Rijswijk

Henk Kager: een bescheiden man met hart voor de club (1980-1982)
De eerste voorzitter die ik ook persoonlijk ken. Want Henk is van de jaargang 1923, maar nog steeds
lid en actief. Een voorbeeld voor ons allen. Henk is ook erelid van onze club. En terecht want Henk
heeft onnoemelijk veel gedaan voor de club. Het zou ondoenlijk zijn om op te noemen wat Henk
allemaal gedaan heeft, want dan nog vergeet ik 10 dingen. Toch doe ik een poging: voorzitter,
penningmeester, redacteur van de Spurt, organisator van wedstrijden, verzorgen van de knipselkrant,
etc. Maar het allerbelangrijkste wat mij betreft gebeurde in 1980-1981. De club beleefde zijn eerste
interne crisis. Er waren dingen gebeurd en dingen gezegd die ik hier niet zal herhalen. Het gevolg was
dat het bestuur aftrad. Henk heeft toen het hoofd koel gehouden en is waarnemend voorzitter,
penningmeester en redacteur van de Spurt geworden. Met vaste hand heeft hij de club door deze
roerige tijd geleid. Toen het stof was neergedaald en men weer tot bezinning kwam nam Thomas Kooi
de voorzittershamer weer terug en maakte Henk plaats. Want zo is Henk, bescheiden als altijd en
liever een plaatsje in de luwte.

Roger Overwijn: jaarlijks sterloper (1985-1988)
Roger is jarenlang de organisator geweest van de jaarlijkse (ster)loop naar Arnhem-Papendal. In de
beginjaren werd er gestart bij Groen-Wit ’62 in De Maten. De route was als volgt: De Maten,
Apeldoorns Kanaal, Oosterhuizen, Loenen, Laag-Soeren, Posbank, Rozendaal, Arnhem. Tussen
Laag-Soeren en Arnhem is het parcours “vrij heuvelachtig” volgens de Spurt. In latere jaren startte
men bij De Naald. Er werd in die jaren een circuittraining ingevoerd. Men deed gymnastiekoefeningen
in een zaaltje. Van lopen alleen word je maar stijf en stram. Helaas bestaat deze nuttige vorm van
training niet meer.

Nico van Rijswijk: een trouwe voorzitter (1988-1994)
Uit de Spurt van mei 1988:”van de voorzitter: ‘in de vorige Spurt stond ik nog genoteerd als nieuw lid
en twee maanden later mag ik als voorzitter een stukje schrijven in ons clubblad”. Weer een crisis in
de club en weer is het bestuur opgestapt. Grote stukken in de plaatselijke krant. De beide kampen
roeren zich flink in de plaatselijke pers. Nico heeft de club al snel in rustiger vaarwater kunnen koersen
en is nog jaren voorzitter gebleven.
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Van links naar rechts: Chris Heeregrave, Ton Oudenhuzien en René van Vliet
Chris Heeregrave: nog steeds clubrecordhouder (1994-2003)
De rechter aan de macht. Voor Chris was het voorzitterschap een uitje. Met zijn ruime bestuurlijke
ervaring haalde hij met gemak het clubrecord ledenvergadering leiden. Algemene ledenvergadering
19 maart 1996. De voorzitter opent de ledenvergadering om 20.35. Er volgen de gebruikelijke punten.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.49. En dat inclusief het feliciteren van de clubkampioenen!
Chris is nog steeds lid en adviseert het bestuur waar nodig.

Ton Oudenhuizen: brein achter de hardloop4daagse (2003-2006)
De man van Annette Voets. Zo kende ik Ton. Annette was al een tijdje lid van AV Veluwe. Ton liep op
de dinsdagavond en dat was niet mijn avond. Ton is net als Cees Oosterling een man van de extreme
uitdagingen. Een fietstocht van Bergen naar Oslo (Nor). Of 100 km mountainbiken. Geen probleem
voor Ton. Meestal samen met René de Jonge. Nog zo’n ijzervreter. Alleen het lopen lukt de laatste tijd
helaas niet meer zo goed. Ton is ook samen met genoemde René het brein achter de
hardloop4daagse.

René van Vliet (2006-heden)
Tja, dat laat ik maar liggen tot de volgende geschiedschrijver!

Twee dringende vragen vanuit het bestuur
1. De club heeft dringend behoefte aan twee 2e hands laptops. Deze zijn nodig
voor de uitslagenverwerking bij de wedstrijden. Ze hoeven niet nieuw te zijn of
heel krachtig. Gewoon goede simpele machines. Wie kan ons helpen? Mailen
naar Marianne van der Veen, penningmeester@avveluwe.nl
2. We zoeken nog steeds naar een secretaris. Met bijna 600 leden moet dat toch
mogelijk zijn. Veel werk is het niet en je kan het werk zelf indelen. Je maakt
tevens deel uit van het leukste, gezelligste en sportiefste bestuur van heel
Apeldoorn. Meer info bij de waarnemend secretaris Elbert Voogt,
secretaris@avveluwe.nl
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Jubileumfeest
Vrijdagavond 17 september was het dan zover. Ruim 180
leden waren aanwezig. Allen in blauw/wit kleurenoutfit.
Fantastisch om te zien dat hier grootscheeps gehoor aan is
gegeven. Voor de wat ervaren leden de ideale kans om de
collectersitems van weleer uit de kledingkast te vissen. Voor
de nieuwe leden kon deze avond bij Louis Blok een
zelfgebreide sjaal in clubkleuren worden gekocht voor
diegene met hart voor de club.
Uitreiking jubileumshirt
Drie leden werden al aan het begin van de avond in het
zonnetje gezet. Louis Blok als oudste lid, Cristiaan Bax als
jongste lid (11 jaar) en Marian Mulderij het 500e lid. Het
drietal kreeg onder luid applaus het speciale jubileumshirt
overhandigd. Een echt collectersitem dus. Nelleke Evers was
de bedenker van het jubileumlogo en heeft hier vele uren
ingestoken met het welverdiende en prachtige resultaat.
Petje-op-petje-af
Bij binnenkomst ontving eenieder een blauw petje met als
opdruk het 40-jarig jubileum. Iets later op de avond kon dit
worden ingezet bij de quiz petje-op-petje-af. Voor de
winnaars van beide rondes een leuke attentie. Tijdens de
tweede ronde kon de winnaar kiezen uit een weekend naar
keuze. Deze prijs werd vol ongeloof in ontvangst genomen
door Eddie Gerritsen. Een jubileumpetje is nog het gehele
jaar voor een schappelijk sponsorprijsje verkrijgbaar bij
Runnersworld Apeldoorn aan de Markstraat 1C.
Aansluiten in de rij voor de Tapas
Rond 22.00 waren daar dan eindelijk de hapjes. Een heuse
tapastafel werd gedekt in de hoek van de zaal en gretig
stond iedereen in de rij, want de tapas waren overheerlijk.
Tot laat in de avond zagen we mensen naar de tafel snellen.
Zelfs bij het verlaten en opruimen van de feestzaal gingen de
monden nog op en neer.
Foto's en fotoshow
Vooraf had Rinus Groen zijn hele fotoarchief overgedragen
om zo gedurende de gehele avond een sfeervolle
diapresentatie te kunnen tonen. Helaas door technische
problemen is dit niet geheel gelukt. Toch willen we Rinus
hiervoor hartelijk bedanken. Tijdens de avond zelf heeft Jan
de Weerd als clubfotograaf mooie sfeerfoto’s gemaakt. Op
diverse tafels lagen ook nog de ouderwetse camera’s. Na
een kleine uitleg ‘hoe ging dat ook alweer?’ zijn alle camera’s
intensief gebruikt. Het lukt net niet om deze foto’s op tijd te
laten ontwikkelen voor deze jubileumspurt.
Op de volgende pagina’s een uitgebreid fotoverslag. Voor de
leden die er helaas niet bij konden zijn een geluk: over 5 jaar
bestaat de vereniging alweer 45 jaar!
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de SPURT
Clubblad van atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn
Opgericht maart 1970

35e jaargang nr 3
September 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
december 2010.
Sluitingsdatum kopij
15 november 2010.
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