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Van de Voorzitter Rene van Vliet

Zoveel deelnemers waren er tijdens de 38e Midwintermarathon. Prima loopweer, veel publiek en veel
sfeer bij de start en finish. Helaas misten we het vertrouwde gebronsde stemgeluid van Henk
Borgmeijer. Maar daar stonden weer fraaie digitale aanmoedigingen tegenover via de grote schermen
op de laatste honderden meters op de Loolaan. Ik wil op deze plek iedereen complimenteren met zijn
of haar prestatie.
Op onze website staan zo’n 150 namen van AV Veluwe-deelnemers te pronken. Daarmee zijn we
veruit de grootste deelnemende vereniging. Een feit waar we in ons jubileumjaar trots op kunnen zijn.
Maar ook op deze plek de complimenten voor Frans Mulderij en zijn mensen die een prachtige
loopdag hebben mogelijk gemaakt. Op naar de 39e editie en de 10.000 deelnemers.
Maar nu eerst gaan we op voor de 10e editie van onze eigen Hardloop4daagse van 10 –13 juni 2011.
Daar verwacht ik geen 9000 man. Dat hoeft ook helemaal niet. Sterker nog. Dat zou helemaal niet
leuk meer zijn. Het gaat daar juist om de kleinschaligheid, de natuur, de kameraadschap en het pure
plezier van het lopen. Daarom vullen beide evenementen elkaar ook zo goed aan. Daarom ook dat
beide organisaties nauw samenwerken en samen o.a. de pr verzorgen. Pure Apeldoorn promotie.
Ook ik doe dit jaar weer mee. Want dat is wel de afspraak binnen AV Veluwe. Of je loopt mee, of je
helpt mee als vrijwilliger. Geeft je dus op via de website. Als deelnemer of als vrijwilliger. Kijk op
www.hardloop4daagse.nl
Rest mij nog jullie uit te nodigen voor onze
Algemene ledenvergadering op dinsdag 29 maart
om 20.30 in de kantine van CSV Apeldoorn.
Veel leesplezier!
Foto: onze voorzitter met zijn naam op zijn
persoonlijke startnummer tijdens de
Hardloop4daagse die dit jaar haar 10-jarig
jubileum viert.
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Loopplezier

Rinus Groen

Er zijn veel manieren waarop je plezier aan hardlopen kunt beleven. Zelf wil ik altijd sneller lopen, een
ander wil graag afvallen, weer een ander vindt het een uitdaging om steeds verder te lopen en voor
weer een ander is het meedoen belangrijk. Op zondag 6-2 kwam ik voor de 30e keer over de finish bij
de Midwinter, dit maal op de 8km in ongeveer 42 minuten. Het was anders dan de 2.38.25 op de hele
en 1.04.47 op de mini. Tijden die ik lang geleden liep, maar dit was niet minder leuk. De hele weg had
ik met mijn oudste dochter Eline gelopen en zij had maar liefst ruim 5 minuten van haar tijd van vorig
jaar af gesnoept. Van haar school, de KSG, moest zij mee lopen. Als de school net zo trots is al pa
dan zit het wel snor.

De nieuwe Spurt die voor u ligt heeft ook wat van alles; wedstrijdsport,
geschiedenis, droge informatie en flauwekul. Veel lees en loopplezier in
dit nieuwe jaar.

Krasse knarren
Dit jaar komen er in de klasse M60 2 kanjers bij. Het toeval wil dat beide
lopers ook nog eens bij AV Veluwe zitten+ Ton Smit en Cees Weeda.
Lichamelijk hebben al die jaren haast geen invloed op hun prestaties en
geestelijk mag je verwachten dat al die ervaring ook zijn vruchten af
werpt.
Veel werk voor Arjen Castelein dus, de man die zo netjes al de recorden bestenlijsten verzorgt. NK, EK en WK gaan de mannen bezoeken op
jacht naar medailles en voor eeuwige roem. Voor mij als redacteur dus
veel werk om de hele zegetocht op papier te zetten. Kom maar op.
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Midwinter 2011 krijgt een gezicht
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Vrouwen en de marathon.
Ep Winterman
De laatste jaren is het aantal vrouwen bij AV
Veluwe enorm toegenomen. Dit is gelukkig ook
zichtbaar in het trainersteam en in het bestuur. Zo
is het echter niet altijd geweest. Tot begin vorige
eeuw was sport een privilege voor mannen. Dit
gold zeker ook voor atletiek. De eerste sporten
waarin vrouwen zich lieten zien waren zwemmen
en gymnastiek. Het duurde tot 1928 dat
damesatletiek op het programma stond van de
Olympische Spelen. In dat jaar op de spelen van
Amsterdam was de 800 meter voor vrouwen de
langste loopafstand.
Dit was niet zonder slag of stoot zover gekomen. Vanwege de deelname van vrouwen stemde onze
Tweede Kamer in dat jaar nog tegen het garantiebedrag van 1 miljoen gulden. Amsterdam moest zich
zelf maar redden. Ook Baron de Coubertin , de oprichter van de Olympische Spelen was tegen
deelname van vrouwen en liet de organisatie dit per brief weten . Zijn macht was echter op dat
moment niet groot genoeg meer. Maar omdat de 800 finale zo’n uitputting teweeg bracht werd het
nummer direct weer geschrapt als niet passend voor vrouwen. Het duurt dan tot 1935 als we de 800
meter weer op het programma terug te zien. Voor vrouwen in de marathon moeten we wachten tot
1967 als Kathy Switzer voor het eerst een marathon voltooit. Dit echter wel illegaal . Zij had zich als
man ingeschreven voor de Boston marathon. Toen men hier achter kwam, werd nog wel een poging
gedaan haar van de weg halen. Nog in hetzelfde jaar nog worden vrouwen wel officieel toegelaten
en het eerste vrouwenrecord komt op naam van de Canadese Marleen Wilson . Haar tijd is 3.15.22.
Vanaf dan gaat het heel erg snel, want verderop in het jaar wordt in het Duitse Waldniel deze tijd al
weer verbeterd tot 3.07.26 door Anne Perle. Dit was niet verwonderlijk want zij trainde onderleiding
van de Duitse Dr. van Aaken, de grote voorvechter van
vrouwen op de marathon. Hij zal nog jaren vooral in
Duitsland belangrijk zijn met zijn trainingsmethoden.
In Nederland is de KNAU dan nog lang niet zover. De
bestuurders kunnen zich nog steeds niet voorstellen dat
een vrouw een marathon zou kunnen lopen.
Maar in 1968 gebeurt er iets onverwachts. In Baarn
wordt een marathon georganiseerd voor veteranen, ook
een groep binnen de atletiek die dan nog niet serieus
wordt genomen. Na je veertigste werd je geacht geen
wedstrijdsport meer te doen. Voor deze marathon
schrijven ook twee vrouwen in. Een Duitse uit Wuppertal
en een Nederlandse. De organisatoren doen alsof ze
niets doorhebben.
De Duitse stapt uit de wedstrijd en zo is de Nederlandse
Monika Boers de eerste Nederlandse vrouw ,die een in
Nederland georganiseerde marathon uitloopt in 3.40.18.
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Ondanks de nog steeds gevoerde tegenwerking van de
bond is nu het hek van de dam. In het buitenland
worden steeds meer vrouwen in de marathon gezien
en uiteindelijk kan ook de KNAU niet achterblijven. De
bond heeft dan nog wel een ander probleem. Formeel
is het niet mogelijk dat vrouwen samen met mannen in
een wedstrijd uitkomen. De oplossing die wordt
gevonden is dat vrouwen een kwartier later dan de
mannen moeten starten. Als echter de eerste dames
de laatste heren gaan inhalen ziet men al snel de
belachelijkheid hiervan in en de regel wordt geschrapt.
De vrouwen zijn dan niet meer te houden. Het gaat als
maar sneller en in 1975 tijdens de Rotterdam
marathon, toen nog rondjes rondom de Kralingse Plas
loopt Corrie Konings als eerste vrouw in Nederland
onder de drie uur in 2.57.12.
Een geweldige prestatie daar het die dag ook nog eens
bloedheet is.
In hetzelfde jaar wordt deze tijd in Maastricht al weer verbeterd naar 2.47.50 door Claire Spauwen. Al
in 1979 komen we ook onze A V Veluwe loopster Josefien Mulder tegen op de Nederlandse
ranglijsten. Ook internationaal gaan onze vrouwen steeds meer meetellen . Marja Wokke loopt in
1980 in de VS al 2.32.29 en ook Carla Beurskens, een paar keer deelneemster aan onze eigen
Hardloop4daagse, loopt een PR in 2.32.52 tijdens de
marathon van Parijs in 1984.
Een gedenkwaardige dag voor de Nederlandse
marathonloopsters blijft 17 oktober 1981, de dag waarop
in Kijkduin een marathon voor alleen vrouwen wordt
georganiseerd. De emancipatie heeft haar werk gedaan.
Weer 2 jaren later krijgen de vrouwen ook bij het WK in
Helsinki hun eigen marathon.
Sinds de jaren tachtig in de vorige eeuw is het nu heel
normaal geworden dat vrouwen hardlopen over de lange
afstanden. We zien ze inmiddels ook presteren op 100
km en 24 uurs wedstrijden.
De snelste Nederlandse vrouw op de marathon dit
moment is Lornah Kiplagat met een tijd van 2.23.43 Het
wereldrecord is zelfs 2.15.25 en in handen van de Britse
Paula Radcliffe. Ook bij onze eigen “Veluwe vrouwen”
wordt marathon lopen steeds populairder. Een blik op
lijst van clubrecords laat zien dat Annette Voets de lijst
aanvoert met een tijd van 3.03.53
Voor veel mannen is dit nog steeds een droomtijd. Hoe
lang zal het nog duren voor dat onze eerste vrouw onder
de drie uur loopt? (Bron: Marathonkronieken door
F.M.Gaarenstroom)
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Het buikje
Het is 30/12. Terwijl ik een
sportmassage op het werk doe voel ik
een scherpe pijn in mijn maag, het komt
hard aan, ik krijg bijna geen lucht meer
erdoor. Ik bedek vervolgens mijn klant
in handdoeken en zeg aan hem dat ik
even weg ga maar snel terug ben.
Gelukkigvindt hij dit geen probleem. Als
ik de massage kamer verlaat merk ik
dat ik nauwelijks rechtop kan lopen,
Wat gebeurt er dacht ik, waarom die
plotselinge pijn?!
Ik realiseer met dat ik niet meer werken
kan en geef het door aan de manager
en ze regelt vervanging voor mij voor
de rest van de dag. Wat nu? Ik bel een
familielid om me op te halen op het
werk en me naar een ziekenhuis te
brengen waar de artsen verschillende
tests op mij doen, inclusief bloedtesten
die alle aangeven dat ik in goede
gezondheid verkeer. Geen blinde darm,
geen gescheurde buikspieren, niets
abnormaals te vinden. Diep van binnen
weet ik wel wat er mis is.
Na het bezoek aan het ziekenhuis ga ik
naar Seran Nijkamp, een vriend van mij
en fysiotherapeut. Ik vertel hem het
hele verhaal. Hij bevestigt wat ik heb
lopen denken en al langere tijd voel - ik
heb continu gewerkt, getraind en wedstrijden gelopen sinds mijn komst in Nederland 2 1/2 jaar
geleden met zeer weinig of geen rust, en het is eindelijk allemaal te veel geworden voor mij.
Seran voert verschillende rek- en weerstand tests op mij uit en al snel ontdekt hij dat mijn Obliques
(diepe buik spieren), Abductoren (innerlijke dij spieren) en lliopsoas. De oplossing om weer goed te
lopen is RUST! Ik moet toegeven dat ik echt blij was om dit te horen van Seran. Ik ben nooit ziek en
gewoonlijk negeer ik het advies van de artsen, maar dit keer niet, Seran zegt tijd om te relaxen en stelt
voor dat ik het 6 dagen heel rustig aan doe. Ik neem vrij op mijn en toen begin het herstelproces.
Slapen tussen 10 en13 uur per dag. Het blijkt dat ik mijn grenzen een lange tijd geleden heb
overschreden en de signalen heb genegeerd zoals zo veel atleten gemakkelijk doen!
Na enkele dagen met een enkele lichte training begin ik me langzaam beter te voelen, maar niet
100%. Echter wel zo goed dat ik de Klaverbladloop, met nauwelijks kms in de benen en tegen de
afspraak met de arts, wil meedoen. Voor de wedstrijd neem ik mijn tijd voor een warming-up maar doe
niets bijzonders, geen sprints of iets, alleen joggen. Op het laatste moment wrijf ik een warme crème
over mijn buikspieren en voel het effect bijna onmiddellijk. Net na de start hoor ik een paar lopers
achter me vallen en omkijkend merk ik dat mijn vriend Maurice op de grond met zijn hoofd in zijn
handen ligt. Ik vraag aan Ronald Derksen of het inderdaad Maurice is. Ronald bevestigt het, maar
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zegt dat we ons daar niet druk om moeten maken; er lopen genoeg mensen achter om hem te helpen.
Tijdens de 1e km loop ik zeer onregelmatig omdat ik niet weet hoe het met Maurice is, ik dacht dat hij
op zijn gezicht landde en misschien een paar tanden er uit heeft, zelfs knock-out of iets dergelijks. Van
landmeter naar landeter. Los van dat en het feit dat ik niet echt zeker van mijn lichaam ben ga ik me
tijdens de wedstrijd wel lekker voelen en sluit aan bij een klein groepje lopers. Tactisch gebeurt er veel
in de eerste 5 km, maar uiteindelijk is het Imo Mulder die het voortouw neemt. Tijdens de laatste 4 km
van de wedstrijd loop ik met mijn team en clubgenoot Ronald Derksen. Wij werken samen tegen de
winderige omstandigheden om te proberen Imo nog in te halen. Ronald heeft geen superdag terwijl ik
zeer blij ben met hoe ik loop, vooral na al de voorafgaande problemen. Om eerlijk te zijn, ik heb zelfs
plezier en voel me erg gezegend dit te kunnen!
Een km of 2 van de aankomst ontspan ik volledig toen ik mijn vriend Maurice aan de kant van de weg
aanmoedigingen hoor schreeuwen naar ons en zie dat hij geen ernstige verwondingen aan zijn
gezicht en tanden heeft. Zijn knie is een beetje kapot, maar men kan zien dat hij deze nacht
waarschijnlijk zal overleven. Tegen het einde van de wedstrijd is het duidelijk dat Imo gaat winnen,
maar dat betekent niet dat we stoppen met sleuren aan het tempo. Het is altijd indrukwekkend om te
zien hoe hard Ronald werkt, als loper vecht hij altijd tot de streep! We worden 2 en 3 en staan dus op
het podium. Klus geklaard.

Shayne Rookhuyzen
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Anderhalve minuut per kilo.

Ben Bilderbeek

Zaterdagavond 12 juni, 1/2 marathon in Zwolle.
Prima loopweer, droog, aangenaam en toch niet te
warm. Wel een extra hemmetje aan voor de kou,
wanneer straks op de laatste 7 km de zon onder is.
Met een paar 1000 anderen aan de start. Rustig weg
na het startschot. Loopmaatje Kees van AV34 heeft
haast en schuift geleidelijk naar voren uit beeld, ik
hou me in. 21km is lang, zal m‟n energie nodig
hebben. Verdikkeme in de eerste de beste haakse
bocht staan we compleet stil. Weer op gang komen
en na de „1e km kan eindelijk het eigen tempo
gelopen worden. Vanaf nu gaat het beter. Rustige
cadans en een aardig richtpunt voor me. Een
bekoorlijke jongedame, iets aan de stevige kant, die
een lekker constant tempo aan houdt. In haar tempo
kan ik me prima vinden. Door haar duidelijk
herkenbare silhouet niet makkelijk uit het oog te
verliezen. We lopen als een Zwitsers uurwerk zo
regelmatig, zij voorop en ik daar 5m achter. Met een
aanloop vanaf het stationsplein belanden we op een
ronde die ons 3 keer door het stadscentrum van
Zwolle zal leiden. Het parcours voert over asfalt en
klinkerwegen, langs popbandjes, voorbij
een“bekende?” Zwolse zanger Harm Wolters, onder
wegoverspanningen met opzwepende dj‟s en langs muziekgroepen. Sommige muziekstijlen hadden
niet gehoeven van mij, maar alles samen wel een bijzondere sfeer.
Zo, de 1e 5 km zit er op. Exact 27 min. Even omrekenen; 4 x 27 + 27 gedeeld door 5 en afronden naar
boven voor de laatste 100m. Ik kom op 1u54. Perfect op schema, ben weggegaan op 1u55, kan niet
beter.
Hoewel; kan niet beter? Als ik zie wat er allemaal aan lopers voor mij zit, dan loop ik hier nogal
minnetjes op plek 1600 of zoiets. Hoe snel zouden de voorste lopers gaan? Ik schat ze toch wel
ergens op een eindtijd van rond de 1u05. Loop ik daar dus 50 min achter aan te hijgen. Ergens de
boot gemist op het gebied van hardloopgenen. Te dikke kuiten, te oud, te lang, te zwaar; zeg het
maar. Dat daar nou niet wat aan te doen is zeg. Er schiet me al lopend te binnen dat ik laatst een
stelling las van een wetenschapper die beweerde dat voor iedere kilo gewichtsverlies de eindtijd op de
marathon met 3 min afneemt. Hij zal er wel onderzoek naar gedaan hebben toch? Sowieso als een
wetenschapper het zegt, zal het waar zijn? Omgerekend betekent dat dus 1,5 min op de 1/2
marathon voor iedere kilo die ik kwijtraak. Zou ik daarmee misschien wat kunnen doen?
10km punt. Even kijken; 52 min? Bestaat niet, heb niet versneld en dus moet het meetpunt per
ongeluk naar voren zijn verlegd. Mezelf niet rijk rekenen en gewoon doorgaan. Door al dat gepieker
raak ik verdorie ook nog eens mijn richtpunt kwijt. Zomaar 30m verloren. Langzaam een pasje erbij om
weer iets dichterbij haar te lopen. Ik mag graag met een haas lopen. Andersom werkt het ook
trouwens, wanneer iemand mij als haas gebruikt. In beide gevallen voel ik me min of meer verplicht
om mijn tempo regelmatig te houden en om niet in te dutten onderweg. Nog een geluk dat ze zo
“herkenbaar” is van achteren bezien. We lopen we drie keer een ronde door het historische centrum
van Zwolle. Ze hebben er wel werk van gemaakt. Om de km wel ergens iets te zien en horen, veel
publiek. Lekker lopen in deze ambiance. Wat anders dan de paden langs de Loenense Waterval op
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een vroege zaterdagmorgen, om maar eens één van mijn trainingsrondjes te noemen.
Nog eens even doorrekenen onder het lopen. Ander1/2 minuut sneller voor iedere kilo
gewichtsverlies. Vanmorgen woog ik 93 kilo. Vijftig min gedeeld door anderhalf. Drieëndertig en een
beetje. Wat is dan daarvoor nodig; 93 - 33 = 60 kg. Beetje afronden voor de zekerheid, want ik moet
dan wel net iets onder de 1u05 eindigen om te winnen? Kom ik op 59 kg. 1m96 lang en 59 kg zwaar
wordt wel wat aan de ielige kant. Aan de andere kant; hoe zwaar zou zo‟n Kamiel Maase nou
helemaal zijn geweest in z‟n topjaren? Ik proef de mogelijke eindtijd nog eens voorzichtig – 1.04.30 op
de halve. De enige barrière tussen mij en deze toptijd; een paar onbenullige kilootjes.
Heb ik weer, stapt mijn bekoorlijke richtpunt uit. Als een haas die me naar het 14km punt heeft
gebracht en nu moet ik het afmaken. Kijk nog even achterom, ze trekkebeent gelukkig niet, hoop maar
dat ze geen blessure heeft opgelopen. Opeens een koude rilling en de onzinnige? gedachte dat ze
een engel geweest zou kunnen zijn. Wat ik voor vetrolletjes aanzag, zouden opgevouwen vleugeltjes
kunnen zijn geweest. Een engel die mij haast naar...? Is het de monotonie, een verminderde
bloedtoevoer naar het brein of een opkomende runners-high die mij zulke gedachten geeft? Kom op,
focussen weer. Maak af waar je “engel” je 14km voor gehaast heeft. Kijk eens wie we daar hebben;
loopmaatje Kees. Demoraliseren die hap, d‟r op en overheen. Sneu, maar zo gaat dat in de sport. Had
„ie zich maar moeten inhouden bij de start. Krijg nou wat, daar loopt mijn kapper. Met mijn zuinige
haardracht hoef ik de kapsalon weliswaar niet zo vaak te frequenteren, maar als ik er ben, gaat het
vaak over hardlopen. Hij woont in Zwolle en zou meelopen. Zal ik wachten, zodat „ie kan aansluiten?
Dat ik hem op sleeptouw neem. Wie goed ontmoet, goed doet of zoiets? Nee – hopeloos, zegt zijn
lichaamstaal. Gevalletje “gegokt en verloren” voor hem. De stakker kan het tempo van geen kanten
meer vasthouden. Met een vriendelijk “hé-hallo, hoe gaat „ie”, snel ik ook langs hem. Sneu voor die
jongens, maar het voelt lekker om er zo langs te knallen. Je zal toch maar echt vooraan in de
kopgroep lopen. Zou dat ook zo‟n gevoel van macht en souplesse geven? Zo‟n “I‟m on top of the
World” stemming?
Terug naar die 34 kg die er af moeten . Streng dieet, wat sapkuurtjes en de kms gaan vanzelf onder
mij weg snellen. Hoewel 59 kg voor mijn geestesoog opeens wel nare beelden van Biafraanse
ribbenkastjes oplevert. Vergeten dan maar? Gewoon gaan voor een kilo of 15 en genoegen nemen
met een plek als aardige middenmoter in de 50+ wedstrijdklasse? Krijg nou wat; schuiven AV Veluwe
collega‟s Sonja, Liesl en Nemie mij stilletjes voorbij. Ik zeg vriendelijk “hoi”, maar alleen Nemie groet
terug, de beide meiden lopen in trance voorbij. Aanhaken? Nee, laat ik wijs zijn, ze hebben flink wat
kilo‟s voorsprong. Laat ik me niet kapot lopen. Wie (nog) minder weegt mag voorgaan.
Laatste ronde kost wat moeite, maar het tempo blijft stabiel. De
finish komt in beeld. 1.53.49. Netjes binnen mijn schema. Met
dank aan mijn engel en alle vertier onderweg. Met het busje terug
naar het zwembad achter de start, lekker douchen en naar huis.
De volgende morgen even wegen. Kijk dat helpt; de eerste 1,5
minuut zijn binnen. Die laatste km gisteravond en het uitstappen
van mijn engel hebben geestelijk meer ingevreten dan ik zelf
dacht. Helemaal vergeten dat ik ook al kan beginnen met meer te
trainen. Waar ik nu 2x per week train, moet dit toch wel naar 4x
per week kunnen. Heb 2 jr geleden met 3½ x trainen p/w al eens
1u47 gelopen op de halve. Met 4x trainen kan ik daar toch wel
1.45 van maken, zelfs met mijn huidige gewicht. Weer snel
rekenen; 1u45 -/- 1u5 = 40min. Dit weer delen door 1,5 en ik kom
op 27 kg gewicht te verliezen. Jullie horen nog van mij.....
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Kennismakingsestafette met Jan Wenmaekers
Wat bewoog je om te gaan hardlopen?
Dat is een verhaal op zich. Aanvankelijk had ik niet veel met sport laat staan
met hardlopen. In juni 2006 knapte mijn achillespees, dat was doffe ellende
waardoor er in december 2006 nog een 2e kleine operatie is uitgevoerd. Om
weer goed te leren lopen moest ik veel wandelen, daar ging veel tijd in zitten
en dat vond ik niet echt leuk. Toen ik in december 2006 bij een klant van
een jongedame een opmerking kreeg dat ik in plaats van te wandelen net zo
goed rustig kon gaan hardlopen en dat zij dat wilde koppelen aan een
uitdaging door samen met mij een mooie prestatieloop te lopen had ik daar
wel oren naar. Zij had als doel voor ogen dat we in september 2007 samen
de Dam tot Dam loop zouden uitlopen. Ik wist toen nog niet wat de Dam tot
Dam loop was maar volgens haar was dat de ultieme volksloop van
Nederland. Op dat moment heb ik toegezegd mede omdat ik toen nog dacht
“FUN”
dat het een afstand van 10km was. Ik had niets te verliezen, ik had 10
maanden om te oefenen. Al zou ik de Dam tot Dam loop moeten uitstrompelen dan had ik toch maar mooi
een goede training gehad. Het weekend erna hoorde ik echter dat de Dam tot Dam geen 10 km maar 16,1
km was. Dat was even slikken. Ik ben toen als een bezetene vrienden, klanten, bekenden, enz. gaan
“vragen” of ze met me mee wilden lopen met de iets prangende boodschap “als ik over 10 maanden 16
km kan hardlopen met een achillespees die er vanaf is geweest dan kunnen jullie dat toch zeker ook!?”.
Voor de twijfelaars deed de mededeling “Geen toptijden, just for Fun” wonderen zodat toch veel mensen
besloten om met me mee lopen. 3 personen werden er al snel 5, 12, 18, enz. Het werden op een gegeven
moment zoveel mensen en iedereen was zo enthousiast dat ICI Paris XL ons wilde sponseren. Op dat
moment woog ik 97 kilo’s schoon aan de haak en deed ik niets aan sport. In September liep ik 19 kilo’s
lichter samen met 70 vrienden en bekenden de Dam tot Dam loop met onze mascotte “FUN” op de rug.
Zowel de loop als de voorbereidingen vond ik fantastisch om te doen. Sindsdien ben ik blijven hardlopen.

2007: n.a.v. een kapotte achillespees met 70 vrienden en bekenden de Dam tot Dam loop uitlopen.

Waarom ben je bij AV Veluwe gaan hardlopen en hoe lang ben je al lid?
In januari 2007 liepen Paula en ik per ongeluk op de Asselsestraat bij Loopwijzer tegen een stoepbord aan
om “te leren hardlopen”, dit was te vergelijken met de huidige Start to Run. Omdat ik het belangrijk vond
om met die achillespees in combinatie met de afstand goed proberen te lopen hebben we ons in februari
2007 opgegeven bij de Start to Run van Loopwijzer. Tijdens de Start to Run hield Loopwijzer er mee op.
Medio april/mei nam AV Veluwe de training over. Als tegemoetkoming van alle ongemakken kon je na
afloop van de Start to Run de rest van het jaar lid worden van AV Veluwe om uit te proberen of dat wat
was. Natuurlijk niet leuk voor Loopwijzer maar achteraf moet ik concluderen dat de beëindiging van de
Start to Run door Loopwinkel voor mij een geluk bij een ongeluk is geweest. AV Veluwe beviel me goed.
Sinds dat voorval in 2007 ben ik dus lid van AV Veluwe en dat bevalt me nog steeds prima.

Wat spreekt je vooral aan bij AV Veluwe?
Laagdrempeligheid, gezelligheid, onderling respect, ongedwongenheid, trainingsaanbod, enz., enz.
Om bij “de hardloop top” te horen moet je volgens mij aan een paar voorwaarden voldoen. Je moet aanleg
hebben, je lijf moet er voor gebouwd zijn, je moet er veel voor willen doen en je moet er veel voor willen
laten. Van nature ben ik geen hardloper, ik ben er niet voor gebouwd en van huis uit heb ik het hardloopgen niet meegekregen. Ik wil er best wat voor doen omdat hardlopen leuk en gezond is maar ik wil er ook
niet te veel voor laten. Ik noem mijn hardlopen dan ook steevast recreatief hobbelen. Behalve toppers
kunnen ook de mensen zoals ik, die onbehouwen recreatief willen “hobbelen”, bij AV Veluwe terecht. Bij
andere sportverenigingen zie je dat toch vaak alleen topprestaties, scoren, macht, succes en groter worden
het uiteindelijke doel is. Bij AV Veluwe is dat absoluut niet aan de orde. Ik heb door AV Veluwe niet
alleen meer respect gekregen voor het hardlopen als sport in het algemeen maar zeker voor de hardloper
als individu in het bijzonder. Vroeger vond ik dat hardlopen door mijn onkunde en onwetendheid maar
prestaties van niks, “Dat kon ik ook wel”. Nu pak ik mijn petje af voor iedereen die loopt, van beginner
tot prof, van dik tot dun, van jong tot oud, omdat ik nu
weet dat zonder uitzondering iedereen die hardloopt
hard werkt en vaak veel dingen doet en laat om zijn of
haar persoonlijk doel te bereiken. Dat zowel de
wedstrijdatleten als recreanten bij AV Veluwe elk met
hun persoonlijke missie terecht kunnen, dat men
onderling begrip heeft voor ieders persoonlijke missie
en dat men iedereen ongeacht die missie respecteert is
volgens mij 1 van de grootste krachten achter AV
Veluwe.

Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik verdien mijn brood als freelance informatieanalist,
systeemontwerper en projectmanager. Simpel gezegd
zoek ik bij bedrijven naar verbeteringen of naar een
oplossing van een probleem. Ik maak voorstellen hoe
verbeteringen tot stand kunnen worden gebracht of hoe
een probleem kan worden opgelost. Verder ben ik
beschikbaar voor (deeltijd) projectmanagement of
consultancy t.b.v. het voornoemde of de
(onafhankelijke) controle hierop. Het zijn
werkzaamheden bij een breed scala van bedrijven door
heel Nederland. In die hoedanigheid houd ik me
daarom ook altijd aanbevolen voor tips als iemand
ergens een uitdaging bij een bedrijf weet.
Jan en Paula. Hardlopen moet vooral leuk zijn.

Ik hoor een Limburgs accent. Hoe kom je in Apeldoorn terecht?
Dat is een vaak gestelde vraag. Als het woon-/werkverkeer teveel van je (vrije) tijd in beslag neemt vind
ik het niet alleen zonde van de tijd dat je in je auto zit maar gaat dat na verloop van tijd ook tegen je
werken. We zijn dus regelmatig “het werk achterna verhuisd” zodat de hiermee terugverdiende reistijd
anders kan worden besteed. Na zowat een rondje Nederland zijn we op die manier ook in Apeldoorn
terecht gekomen. Tot op heden wonen we hier met heel veel plezier.

Wat voor andere hobby’s heb je naast het hardlopen?
Behalve het hardlopen op zich wordt ook tijd besteed door af en toe als vrijwilliger bij een loopje mee te
helpen of door een loopje te bezoeken waarbij ik iedereen die ik ken “een schop onder de kont” probeer te
geven of wat foto’s te maken. Een andere hobby is het volgen van de beurs, hieraan actief deel te nemen
en natuurlijk proberen om hiervan een graantje mee te pikken. Als ik niets doe dan mag ik graag TV
kijken. Als “venster naar de wereld” kijk ik met name graag naar nieuws- en actualiteitenprogramma’s en
geef ik de voorkeur aan achtergrondinformatie en documentaires boven een film met overdadige
ontploffingen of onopgeloste moorden en elke 10 minuten een onderbreking voor reclame. Verder
proberen we elk jaar in totaal zo een 4 á 5 weken van onze vrije tijd te besteden om iets van de wereld te
zien. Nu moet ik zeggen dat Paula hieraan veel doet maar ook het “inlezen” t.b.v. de reisroute, de
bezienswaardigheden, enz. en naderhand de foto’s, verslagen enz. bewerken en uitzoeken is vaak een
tijdrovende maar wel een erg leuke bezigheid.

Wat is je doel?
Voor mij is het primaire doel van hardlopen om fit te blijven en daarbij te waken om alles heel te houden
en plezier te hebben. Ik probeer om 3 keer per week te lopen. Als test voor mijn fitheid neem ik onze
jaarlijkse Coopertest op de baan als basis en uitgangspunt. Tijdens de Coopertest probeer ik 2500 meter te
lopen. Met die afstand in mijn leeftijdscategorie is het resultaat van de test “Topfit / Zeer goed”. Op zich
is dan al een doelstelling gehaald. Alles wat ik tijdens het seizoen terloops harder of langer loop door een
specifiek trainingschema te volgen is mooi meegenomen. Als blijkt dat zo een schema zijn werk doet
tijdens een geselecteerde prestatieloop met een hoog Run, Sun en Fun-gehalte dan is dat voor mij in de
regel een “persoonlijk memorabel moment” en derhalve
een bonus op mijn doel. Zo zouden we dit jaar in Juni
mee willen doen aan de Hardloop 4-Daagse, gaan we in
April hiervoor testen op Texel of dat fysiek wel kan,
willen we in September met Paula’s werk de Dam tot
Dam lopen en willen we als slot dit jaar misschien weer
ergens een halve marathon lopen. Hopelijk worden dit
dus allemaal bonussen op mijn primair doel; fit blijven,
alles heel houden en plezier hebben.

Wat is je beste sportprestatie?
Oei, dat is een moeilijke. In mijn optiek zijn er dat een
paar maar dat verdiend enige toelichting. Je hebt
wedstrijdlopers en recreatielopers. Afgezien van de tijd
die men loopt vind ik het knap als je überhaupt een
prestatieloop kan uitlopen, laat staan een marathon of
nog langer in een erg snelle tijd. Ik behoor dan ook tot
de categorie recreatielopers pur sang. Voor mij moet
Run, Sun en Fun bij “De 50 van Assen”.
hardlopen vooral leuk zijn. Als training hobbel ik het
liefst met een groepje of met mijn loopmaatje Paula en bij voorkeur ergens in een mooie omgeving. Als ik
meedoe met een prestatieloop dan moet die bij voorkeur een hoog Run-, Sun- en Fun gehalte hebben. Als
ik tijdens zo een loop ongeacht de training die ik heb gedaan niet harder kan of als er niet meer inzat dan
heb ik voor mijn gevoel mijn topprestatie geleverd. De gelopen tijd is hierbij van ondergeschikt belang.
Natuurlijk start ik met een indicatieve eindtijd in mijn hoofd en is het erg leuk om een persoonlijk record
te lopen maar hierbij geldt bij mij altijd het motto van “pluk de dag”. Als het niet lekker loopt dan gaat het
niet, dat is dan jammer, heb ik echter een goede dag en gaat het lekker dan dient een persoonlijke toptijd
zich vanzelf aan. Mijn beste sportprestatie relateer ik dus niet alleen aan een gelopen tijd maar ook aan de
mate hoeveel plezier ik eraan heb gehad en hoe ik eruit ben gekomen. De Halve Marathon van Berlijn
vorig jaar Maart is hier een mooi voorbeeld van. Deze kon iets sneller maar met veel minder inspanning
dan aanvankelijk gedacht en verwacht heb ik deze erg relaxed gelopen. Ook tijdens de voorbereiding heb
ik volop genoten en na afloop nergens last van gehad. Super. Had ik sneller willen zijn dan had ik
waarschijnlijk ruim 1,5 uur tegen mezelf
moeten knokken, flink moeten afzien,
dagen erna flink pijn gehad, had ik minder
dan de helft van deze belevenis niet echt
bewust meegemaakt en had ik
waarschijnlijk 6 weken nodig gehad om te
herstellen. De keuze is op zo een moment
voor mij snel gemaakt; een minuutje
langzamer en optimaal genieten van het
moment! Zo zijn er nog een paar op te
noemen zoals mijn eerste Halve Marathon
in Amsterdam, mijn eerste 10 Mijl in
Deventer (IJsselloop), mijn eerste 10km in
de Maten, maar bijvoorbeeld ook vorig
jaar de estafette bij “De 50 van Assen”
scoort hoog als ik de Run- Sun- en Funfactor als maatstaf neem. Voor mij
allemaal leuke prestaties op zich waarover
De Halve Marathon van Berlijn. Misschien wel de mooiste. ik bijna een boek zou kunnen schrijven.

Het hardlopen heeft dus iets bij je veranderd?
Zeker weten. Na 4 jaar lopen moet ik toch toegeven dat het hardlopen ook enigszins verslavend werkt.
Als ik langer dan 2 dagen niet heb gehobbeld dan word ik een beetje humeurig, dan moet ik even eruit. Ik
heb Apeldoorn en omgeving ook pas leren kennen toen ik ben begonnen met lopen. Het bos in, de hei op,
plaatselijke recreatieloopjes, enz. 5 jaar geleden had ik het niet willen geloven maar als “top-momenten”
staan nu een paar supermooie lange langzame duurloopjes op de zondagochtend in mijn geheugen gegrift.
Nu ben ik niet zo een ochtendloper maar die prachtige panorama’s of een ree in een vers pak sneeuw bij
-11 doet wat met je. Ook in het buitenland heb ik mede door het hardlopen leuke momenten gekend. Zo
kwam in Hanoi een kleine tengere oude man van 70+ naar me toe. Hij leek een beetje op mr. Mandela
vond ik. Hij sprak geen engels en ik natuurlijk geen Vietnamees maar het was duidelijk dat hij samen
wilde lopen. Met handen en voeten hebben we een afstand afgesproken. Door het aantal rondjes dat hij
wilde lopen had ik al een donkerbruin
vermoeden dat het een doorgewinterde
oude rot moest zijn. Ik heb vervolgens bij
tropische temperaturen kennis gemaakt met
alle hoeken van mijn fysieke mogelijkheden
om hem op zijn gympies en wapperende
katoenen sportbroek bij te houden. Zo trots
als een pauw liep hij constant voorop te
sleuren en riep werkelijk iedere local
triomfantelijk toe wie er wel niet achter
hem liep. Alsof hij de WK had gewonnen.
Mensen klapten en hadden een smile van
oor tot oor. Dat zijn prachtige momenten en
verhalen op zich. Sinds ik ben begonnen te
lopen heb ik ook veel mensen leren kennen.
Als ik naar aanleiding van dit interview
alles op een rijtje zet wordt me eigenlijk
duidelijk dat ik erg veel heb teruggekregen
door het lopen. Misschien moet ik achteraf
wel blij zijn dat die achillespees er vanaf
ging. Ik heb veel mensen leren kennen, de
omgeving beter leren kennen, prachtige
momenten meegemaakt en ik ben volgens
de Coopertest “Topfit”. Wat wil ik nog
meer? Gewoon op dezelfde manier hiermee
doorgaan dan toch!? Ik kan het iedereen
aanbevelen.
Hanoi 2008: Even joggen wordt een onvergetelijk moment

De vraag van Ashley: Waarom is dat Limburgse bier nou zo bijzonder?
Nostalgie!! Elke Limburg-veteraan is opgegroeid met een dorpscafé. Niet dat we al heel jong aan de
drank zaten maar omdat het café in het dorp in die tijd een sociale taak vervulde, het was een
“ontmoetingscentrum”. Je ging naar het café om te dammen, te kaarten, bij te praten, enz. zonder dat er
(zoals nu het geval is) per definitie verplicht gedronken moest worden. Als je zin had om iets te drinken
dan had men natuurlijk wel afhankelijk van je leeftijd, het moment van de dag of je gemoedstoestand
altijd het geschikte biertje of een variatie hierop. De smaken varieerden van de zoete varianten zoals een
sneeuwwitje, sjoes, half-om en donker tot een variatie van “complexe bieren voor de grote mensen” zoals
van bitter moutbier tot het zoete of zure kriekenbier. Tel hierbij op dat elk zichzelf respecterend dorp of
stad haar eigen brouwerij-tje had met haar eigen variaties op die soorten dan kunnen we daar nu alleen
nog maar van dromen. Overigens bestelden we ook gewoon limo, chocomel en de ouderen onder ons
koffie hoor. De koffie had dan meestal wel al een paar uur op het warmhoudplaatje gestaan maar dat is
dus nu de verdienste van de Senseo geworden. Bier kan ik ondertussen niet meer verdragen. De alcohol
gaat bij mij nu rechtstreeks het bloed in, na 1 biertje krijg ik al rode oogjes en begin ik te lallen.

Aan wie geef je het estafette-stokje door?
Ik geef het estafette-stokje door aan Annette Voets. De vraag voor Annette; “Liever op het hoogste
schavotje bij een mooie wedstrijd van formaat of liever voor de komende 2 jaar vooraf en met zekerheid
alle vrijwilligers geregeld voor al onze wedstrijden?”

Gevaar op de weg
Bijgevoegde foto is misschien iets voor de
Spurt. Zo opende Nemi van de Reest zijn mail.
Hij had de foto de titel 'gevaar op de weg'
gegeven.
Liesel Feldkamp, wilde tijdens de
minimarathon 2011 zo graag haar
splinternieuwe Veluwe shirtje showen aan de
fotograaf, dat ze recht op de lens kwam
aanlopen, zonder zich te bekommeren om
medelopers!
Die arme dame in het roze moest flink in de
remmen!
Dit is wat we noemen asociaal loop
loopgedrag. Moest verboden worden!

Stuur op die mooie foto´s met een verhaal
rin.groen@planet.nl

Ronald Besselink stuurde deze foto van
Tonnie Stouten.
Nu snappen waarom Tonnie Stouten zo
gek op friet is. Je kunt hem er midden in
de nacht zelfs voor wakker maken.

En wie is dit jongetje ????
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De woelieboelie
Veel mensen is het in het verleden opgevallen
dat ik vaak bij vrieskou toch half naakt liep, al
was het 20 graden onder nul. Hierbij onthul ik
mijn geheim; je kunt altijd lopen in een korte
broek dankzij de woelieboelie!!!!

Inmiddels is de woelieboelie een ware hype geworden
en is de commercie er vol op gesprongen. Bij de
indoorwedstrijden in het Omni Sportcentrum werd
zelfs al een eerste wedstrijd woelieboelie gezien in
het AV Veluwe clubtenue. K3 heeft zelfs een
woelieboelie eiland heb ik via Google ontdekt.
Ik kan u met de hand op het hart verzekeren dat de
foto´s niet zijn gemanipuleerd.
Nelleke Evers die mij heeft verzocht om namen bij alle
foto´s in de Spurt te zetten moet ik helaas teleur
stellen. Onderstaande mannen ken ik geen eens.
Rinus Groen
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Crossen is spelen in het bos
Geschreven door Fiona Markus
De laatste weken hoor ik steeds vaker: “Wat vind jij nu zo leuk aan crossen?” Ook de opmerking: “Ik
vind het echt superstoer wat je doet. Waar haal je die energie vandaan?” Zelf vind ik deze reacties
natuurlijk erg leuk om te horen, maar het verbaasd mij dat crossen als iets heel speciaals en aparts
wordt gezien. Het is immers gewoon lopen door het bos. Net wat velen elke zaterdagochtend doen. In
de zomerperiode duikt zelfs iedereen het bos in en niemand die je dan hoort klagen. Wat maakt dan
het verschil dat een cross als de Sylvestercross, Warandeloop of Leemkuilcross dan toch als iets heel
geks en curieus wordt gezien.
Ik moet misschien ergens toegeven dat een crosser het fantastisch vindt als het keihard regent, de
wind loeihard langs de oren waait en de benen tot aan de knieën in de modder verdwijnen. Waarom
vraag je je misschien af. Zelf heb ik hier ook een tijdje over na moeten denken. Het is namelijk
helemaal niet fijn om pijn te hebben, want lopen in de regen met een temperatuur van rond het
vriespunt is helemaal niet leuk. Het doet echt pijn aan je handen. Handschoenen worden zeiknat en
houden de kou niet meer buiten. En handschoenen zijn al voor „watjes, dus aantrekken gebeurt al niet
te vaak‟. Nee, tijdens een échte cross loop je simpelweg in korte broek en singlet. Stiekem een kort
thermoshirt eronder als niemand kijkt. Nee, er moet geleden worden. De armen moeten er af vriezen
en de kuiten moeten gevoelloos worden. Als dat niet gebeurt dan is het volgens de crosser geen
echte cross, maar een doodgewoon veldloopje of trippel door het bos waar je lekker kan loshobbelen
van de dag ervoor. Puur een duurloopje waar niets belangrijk is en lijkt.
Echter als de eerste heuvel in beeld verschijnt kruipt het bloed waar het niet gaan kan en gaat het
beentempo onbewust wat omhoog en gaat de afdaling net zo snel, want rustig dribbelen zit er niet in.
Heuvels liggen er niet voor niks. Nee, die moeten genomen, gepakt en verslonzen worden. Misschien
lijkt het alsof een crosser van de andere wereld komt. Niets is minder waar, want lopen met anderen
vinden ook zij gewoon leuk en gezellig. Dan lijkt het net weer een doordeweekse trainingsochtend.
Tijdens de wedstrijd wordt er kort gestreden en doet de tijd er niet toe. Over tijden wordt dan ook niet
lang nagesproken. Daarentegen wel het parcours en de weersomstandigheden. Deze worden geheel
doorgespit en compleet geanalyseerd door de kenners in het veld én natuurlijk aan de zijlijn. Want zij
weten het altijd beter.
Na jaren van crosservaring heb ik ondertussen geleerd dat het veld voornamelijk bestaat uit rasechte
veteranen waarbij crossen doodgewoon in het bloed zit. Voor hen is crossen een onvoldongen feit.
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Dat heb je in je of niet. Ik stelde hen dan ook dezelfde vraag wat er zo leuk aan crossen is. De
monden vielen open en eindelijk was het doodstil. Ze hapte naar adem, want een goed antwoord
hadden ze niet. Het is gewoon ploeteren, genieten van de warme koffie en snert na afloop. Niets
simpelers dan dat. Het driftig nalullen over de wedstrijd misschien. Strijden met je naaste concurrenten
was ook een optie. Nieuwe plannen maken voor de toekomst dan. Met aangeslagen ramen in de auto
proberen droge kleding aan te trekken, want niet altijd is een omkleedruimte of kantine aanwezig.
Toppunt: de verhalen nog mooier en heroischer maken alvorens thuis aan te komen. Dat is immers
een vak apart in de loopsport en zeker in de crosswereld.
Echter ook zij gaven aan dat het gewoon een loopje is door het bos met medelopers die net als jou
van lopen houden. Ze hopen dan ook dat in de toekomst meer lopers gaan deelnemen aan dergelijke
loopjes, want soms is het verdrietig om te zijn hoe weinig lopers er aan de start verschijnen. Hard hoef
je niet te lopen. Ook de angst voor boze blikken langs de zijlijn als je de plassen rustig omzeilt is
overbodig. Iedereen die de finishlijn passeert kan trots zijn op zichzelf. Je loopt immers voor niemand
anders dan jezelf. Het publiek langs de kant is laaiend enthousiast en moedigt iedereen aan, want dat
maakt de sfeer. Dat zorgt ervoor dat crossen een atletiekdiscipline is waarbij je even denkt dat je aan
het spelen bent in het bos. En wie wil dat nu niet weer eens?
Ik in ieder geval wel. Ik kan me echter voorstellen dat velen na het lezen van deze woorden
denken:”Wat een malloot!! Het lopen is zo dan toch niet meer leuk” Dan zeg ik dat leuk voor iedereen
een andere definitie heeft, maar als je nooit eens wat nieuws probeert dan weet je ook nooit wat je
nog meer leuk vindt. Ik heb voor mijn hardloophobby altijd een gruwelijke hekel gehad aan hardlopen.
Maar toen kwam de dag dat ik het wel eens wilde proberen en toen bleek dat het eigenlijk best leuk
was. Tuurlijk heb ook ik wel eens momenten gekend dat het helemaal niet leuk is. Dan is pijn niet fijn.
Tot slot een geheime anekdote die ik niet graag openbaar maak, maar die ik nu wel durf te vertellen.
In 2005 liep ik voor de eerste keer de Leemkuilcross. Dit is een cross waarbij je in elke ronde een trap
met 80 tredes moest beklimmen. Tijdens de wedstrijd over 9290m stond dit uiteindelijk drie maal op
het programma. Ik was echter na slechts één beklimming al doodop en ben gestopt langs het
parcours. Net gedaan of ik moest plassen. Heb daar ruim een kwartier staan wachten totdat dezelfde
groep lopers weer voorbij kwam. In hun kielzog verder gelopen. Zij met een ronde extra in de benen
natuurlijk. Uiteindelijk zelf toch nog een keer de trap genomen en daarna ben ik direct doorgerend
richting de finish. Ik had natuurlijk een fantastische tijd, maar wel 2500m minder gelopen! Vals spelen
noem ik dat en ik ben er dan ook helemaal niet trots op. Dit jaar liep ik deze mooie cross wederom en
nu wel zoals het hoort en waarempel liep ik zelfs vijf minuten sneller dan destijds. Eerlijkheid loont
zullen we maar zeggen. Oef….dat bestbewaarde geheim is er nu uit, dus hopelijk kan ik nu morgen
veilig deelnemen aan onze eigen Leestencross!
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De supporter
Hierbij (rechts)een
‘goedgemutste’
supporter van AV
Veluwe (mijn vader)
die enigszins
verkleumd in de
warme auto zat. Even
later én iets
opgewarmd stond hij
alweer bloedfanatiek in
de koude regen om de
lopers tijdens het
Gelders/Overijssels
crosscircuit
enthousiast aan te
moedigen. Hij had
natuurlijk, gezien het
blauwe petje, wel
enige voorkeur wie hij
die ochtend wel en vooral niet wilde aanmoedigen. Hij had diep respect voor de veteranen in het
blauwe tenue. Ondanks deze wel zeer koude ervaring te Epe stond hij een dag later wederom langs
het parcours, maar nu van de
Leestencross. Gelukkig scheen daar
de zon en kon hij genieten van een
heerlijke warme chocomelk gekocht
van de welverdiende consumptiebon
van AV Veluwe.
Om het atletiekweekend compleet te
maken zat hij diezelfde middag op de
tribune tijdens het NK Indoor Senioren
in het Omnisport. Het verbaasde hem
wel dat hier geen leden van AV
Veluwe meededen. Maar niet
getreurd. Aldaar zag hij toch veel
blauw de winst pakken, maar dan zijn
oude cluppie Prins Hendrik uit Vught!
Eind goed, al goed.

Fiona Markus
Links de vader van de Midwinter
Marathon Aad Steylen. 37 jaar na de
wilde plannen staat hij nog steeds zelf
aan de start.
In 1968 in Mexico bij de Olympische
spelen was het warmer door de zon,
maar hier waren de mensen warmer,
volgens een frisse Aad.
Vorig jaar op 1 augustus werd Aad 75
jaar. Dit jaar liep hij de mini in 1.41.55
bruto, netto 1.41.54.
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Baankalender 2011
datum
15-mrt
11-apr
14-apr
20-apr
20-apr
21-mei
25-mei
27-mei
21-jun
1-jul
13-aug
26-aug
7-sep
17-sep
20-sep

vereniging
Cialfo
Athlos
PEC
Cialfo
AV Veluwe
Pallas 67
Gemzen
AV 34
Cialfo
Athlos
Pallas 67
AV 34
AV Veluwe
Pallas 67
Cialfo

plaats
Epe
Harderwijk
Zwolle
Epe
Apeldoorn
Wageningen
Heerde
Apeldoorn
Epe
Harderwijk
Wageningen
Apeldoorn
Apeldoorn
Wageningen
Epe

afstanden
1000/5000
5000
5000
nog niet bekend
1500/5000
1500/5000
nog niet bekend
nog niet bekend
1000/2000/5000
800/3000
1500/3000
nog niet bekend
3000
1500/5000
1000/5000

soort
baantrim
baantrim
baantrim
instuif
baantrim
voor-inschrijven
instuif
instuif
55+wedstrijd
instuif
voor-inschrijven
instuif
baantrim
voor-inschrijven
baantrim

In Zutphen is elke maand een 5000m baantrimloop afgewisseld met een coopertest.

Roel Visser, altijd bezig met zijn Midwinter Marathon.
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Parcours CPC dit jaar iets te lang door dronken parcoursmeter
Het masterteam van AV Veluwe won zaterdag 19 februari in Nijverdal de gouden plak bij het NK cross
voor clubteams. Een foto van Erik van Leeuwen bij de huldiging op het podium

Van Fiona Markus vernamen we dat er nadien tot diep in de nacht gefeest is. Een van de mannen uit
het winnende team is na een korte nachtrust in alle vroegte om 4.25 vertrokken naar Den Haag om
daar op zondagochtend om 6.30 het parcours op te meten. Wij vertrouwen erop dat de Jonescounter
niet is veranderd in een zwenkwiel. Dat midden in de beroemde blauwe lijn die de kortste afstand
aangeeft opeens de naam AV Veluwe in prachtig blauw staat zou een leuk gebaar zijn van de CPC
aan onze meetkampioen.
Rene van Vliet mailde dat hij volgend jaar gaat initiëren dat wij ook met een team in de klasse 50+
voor de hoofdprijs moeten gaan.
De dames op de voorgrond zijn geen Veluwe leden al zijn ze wel in onze clubkleuren gekleed.
Normaal staan er geen uitslagen in de Spurt maar gezien dit historisch moment nu toch maar een
uitzondering:
M35 6e Shayne Rookhuyzen 12.055m in 45.05
M35 12e Ronald Derksen 12.055m in 46.45
e
M40 16 Maurice Winterman 12.055m in 47.58
M45 4e Tonnie Stouten 12.055m in 45.59
e
M45 9 Dick Elzinga 12.055m in 47.36

22

NK Cross Masters: we zijn kampioen!!!!
Zaterdag 19 februari stonden Ronald Derksen, Shayne Rookhuyzen, Maurice Winterman, Ton
Berghout, Jan Grashuis, Tonnie Stouten en Dick Elzenga (foto) aan de start van het NK Cross voor
masters. Dit alles was te bewonderen in Nijverdal. Erg leuk om deze sfeer eens te komen proeven,
dus ga deze zondag alsnog naar het NK Cross voor Senioren.
Vanaf nu echte toppers: kampioenen!
De mannenploeg 35-40-45 is Nederlands kampioen!
Ronald Derksen:"De verrassing was compleet zaterdagmiddag, Av Veluwe Landskampioen
bij masters op de cross. Een grootse prestatie van ons team die bestond uit Shayne, Tonnie,
Ronald, Dik en Maurice. We hebben met z'n vijven alles gegeven en elkaar opgejut en
gestimuleerd tot de laatste km, we hebben ons zelf overtroffen door de kampioen van 2010
NSL en de Regionale favorieten Athletics Nijverdal en ook de ploegen van Leiden Atletiek en
Sparta te verslaan op voor ons sublieme wijze. Goan en versloan. Een hoogtepunt voor
Veluwe, er zullen er nog veel volgen wij hebben er van genoten! Goud, het Grolsch en
Heineken was niet aan te slepen tijden de
naborrel in Huize Derksen met de ploeg en een
aantal supporters. Wij hebben er van genoten,
Shayne, Tonnie, Ronald, Dik en Maurice."
Maurice Winterman:"We gaan zo bier drinken in
Beekbergen bij de groenteboer. Morgenvroeg
om 5.30 gaat de wekker, want om 6.30 uur
moet ik het parkoers van de CPC meten."
Mynko Peterink:"Petje af, fantastische prestatie
vandaag in het Sallandse land, het Veluwe
blauw heeft knetterhard toegeslagen.
Landskampioen met het team, met dank aan
het initiatief van onze masterstimulator uit
Beekbergen! De maandagavond was natuurlijk
al een eliteclubje, ik ben blij en vereerd als ik
binnenkort weer aan mag en kan haken bij jullie.
Drink er nog een op deze fantastische titel;
waarschijnlijk zijn jullie daar nog mee bezig als
ik dit tik."
Fiona Markus:"Heb jullie vanuit Apeldoorn live
geprobeerd te volgen op het internet. De
tussentijden kwamen niet in beeld of ik was
gewoon te vroeg. Of ik keek gewoon niet goed
uit mijn doppen?? Ben dus die middag naar het centrum gefietst voor een nieuw en feestelijk
brilletje. Daarna een halve liter bier achterover geslagen. Vol in spanning kwam ik later die
avond thuis en warempel....Nederlands kampioen met z'n allen! Wat bier toch niet kan doen?
Gefeliciteerd jongens! eind van het jaar op herhaling en dan ook een damesteam aan de start
misschien? Moet zelf nog 2 jaar wachten tot mijn masters-debuut helaas, maar kom jullie dan
graag aanmoedigen in Tilburg"
Dick Elzenga (FOTO):"Daar sta ik/wij dan met NK goud. Ongelooflijk maar waar. Geen
woorden maar daden
Wij hebben het met zijn vijven gedaan. Mannen Super!"
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Hardloop 4 Daagse bestaat 10 jaar
De voorbereidingen voor de komende editie van de profict-hardloop4daagse lopen voorspoedig.
Uiteraard zijn er nog vele puntjes die op de i moeten komen maar de contouren zijn weer duidelijk
herkenbaar. De editie 2011 wordt een speciale editie. Voor de 10e keer zal de hardloop4daagse
gehouden worden en voor de 10e keer is Profict de hoofdsponsor! Daarnaast zijn we verheugd dat
elke etappe weer geadopteerd is: Smithuis Tandtechniek, Runnersworld Apeldoorn, Profict,
Bakkenes/Axanova, www.afslankenisleuk.nlen Uniechemie zijn de etappesponsors van respectievelijk
de etappes 1 t/m 6. Daarnaast is GGN masteringcredit weer bereid gevonden de shirts te sponsoren
en ook de sponsors "in natura" laten het niet afweten.

De jubileumeditie zal omlijst worden met meerdere randactiviteiten. Zo wordt na de 5e
"Afslankenisleuk-etappe te Hoog Buurlo" de pastaparty gecombineerd met een heus literair café. En
ook na de 3e "Profict-etappe te Loenen" etappe zal er iets speciaals gebeuren. Wat dat is houden we
echter nog "onder de pet". Daarnaast zijn we momenteel bezig om een heus Jubileumboek te maken.
Mocht je daarvoor input hebben, schrijf dan je verhaal naar
hardloop4daagsegevoel@hardloop4daagse.nl. Uiteraard mag je je ook gelijk opgeven als
vrijwilliger voor de hardloop4daagse. We hebben je hulp hard nodig: opgeven via
hardloop4daagse@gmail.com.
Als centrale locatie van de hardloop4daagse gaan we verhuizen naar de voetbalvelden van CSV
Apeldoorn. Gastvrij als CSV Apeldoorn voor ons is zijn de randvoorwaarden van hun veel beter en de
mogelijkheden veel ruimer dan bij de atletiekbaan. Bij CSV Apeldoorn zullen we dus de camping
inrichten, gebruiken we de kantine en de kleedkamers en worden de openings- en slotetappe en ook
de prijsuitreiking gehouden.
Wij wensen je veel plezier met de voorbereidende trainingen en als je niet meeloopt hopen we je te
verwelkomen als vrijwilliger,
Nemi van der Reest, Martin Helmink, Maurice Winterman en Erik Geerdes
Jan en Rachel de
Weerd hebben
samen onlangs een
baby'tje gekregen.
Zij zijn beiden lid van
Veluwe

Tom Samuël is op
dinsdag 4 januari om
20 uur geboren in het
Lukasziekenhuis in
Apeldoorn.
Hij weegt 3,5 kg en
meet 51 cm. Hopelijk
wordt dat in de
toekomst meer.
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Agenda Algemene Ledenvergadering 29-3-2011
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AV Veluwe.
Aanvang 20.30 uur in het clubhuis van CSV Apeldoorn
1.Welkomstwoord en mededelingen
2.Verslag vorige ALV dd 29-3-2010
3.Financieel jaarverslag, begroting en rapportage kascommissie
4.Jaarverslag secretaris
5.Jaarverslag wedstrijdcommissie
6.Jaarplan 2011
7.Samenwerking met AV’34, CSV Apeldoorn
8.Bestuurswisseling.
Elbert Voogt is aftredend en herkiesbaar als contact wedstrijdcommissie.
René Harmsen is kandidaat secretaris.
9.Lid van verdienste invoeren.
10.Rondvraag
11.Afsluiting
De financiële stukken zijn vanaf 2 weken voor de vergadering op te vragen bij onze
penningmeester via penningmeester@avveluwe.nl
Komt allen naar onze Algemene Leden vergadering.

Nieuwe leden:
Sven Haveman, Folkert van Tricht, Karin Plokkaar, Ben Keizer, Martijn Hazendonk, Tonny KlompVeldkamp, René Harmsen, Ellen Hagen, Sonja Pieters, Rosita Ariëns, Rob Ariëns, Mariet Amptmeijer,
Reinarda Meijerink, Ron Kluizenaar, Marijke Kluizenaar, Jasper ter Beeke, Martina van Baal-Mulder,
Eelco van Waas, Jeroen Schmidt, Stijn Lieshout, Loes van der Meer, Astrid Naber, Sandra Weijers,
Joke Franken, Karin van Driel

Bedankjes:
Esther Vlinkevleugel, Miriam van Broekhuizen, Esther ten Hoope, Ronald Nooteboom, Rachel de
Weerd, Jordy Reints, Anneke Klopman, Fred Wijtvliet, Lidie Janssen, Monique van Lohuizen-Sietsma,
Ard van Looijengoed, Cassandra Whittie, Glaudia Wilbrink, Gerben van Beek, Melanie Bonhof, Ria
Schiphorst, Willem Holtman, Nanth Jansen-Hemken, Bart Jongman, Marja Veenhuizen, Caroline
Koelink-Ribbink, Louis Bouwmeester, Joke
van Elderen, Willem Kramer, Inge van
Ewijk, Jasmijn Koetsier-Grimm, Anne
Meri-van der Net, Bea Wilkes, Cees van
der Schans, Maike Weenk-van Galen,
Inge van Eck, Martijn van Eck, Ap
Koldenhof, Wilma Kranenberg-Diks
Een oerlid staat tussen de bedankjes, zijn
naam Louis Bouwmeester, zijn bijnaam
feestbeest.
Louis was er altijd, op trainingen, op
wedstrijden, langs de kant als
parcourswachter, noem maar op.
Ook al loopt hij niet meer en is hij geen lid
meer hij blijft er altijd bij horen.

Louis bedankt.
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Felicitaties aan de midwinter atleten
Geschreven door Frans Nab
De midwintermarathon 2011 was voor vele atleten weer een (thuis)wedstrijd om aan mee te doen. Het
kleurde niet alleen groen op het parcours, maar ook het blauw van AV Veluwe was duidelijk aanwezig.
Op de diverse afstanden waren lopers en loopsters actief. De eerste keer de 8 km na een start to run
cursus, een eerste keer de Mini of de Asselronde. Zelfs de droom van de Marathon die is gelopen.
Eenieder met zijn of haar eigen ideeën en wensen over een eindtijd.
Wat mij zelf betreft was het dit jaar een wat minder succes. Een hamstringblessure waar ik al een tijdje
mee loop heeft mij doen besluiten om dit jaar maar in een rustig tempo de mini te lopen. Ik hoop in
ieder geval dat jullie zonder (al te veel) blessureleed de afstand hebben kunnen lopen. Mocht dit wel
zo zijn dan uiteraard een spoedig herstel gewenst. Bij velen zullen de benen de dagen erna wat pijnlijk
en stram hebben aangevoeld maar ja dat hoort er bij. De finish, de medaille en de eindtijd is het enige
wat telt.
Namens lief en leed en met sportieve groet, Frans
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Jaarverslag 2010 wedstrijdcommissie
Net als voorgaande jaren is het voor de wedstrijdcommissie weer een goed jaar geweest, met op alle
fronten een positieve noot. Hoewel, het jaar begon eigenlijk niet goed…..

Leestencross
Op 14 februari stond de Leestencross op het programma. Er waren al heel wat voorinschrijvingen,
maar helaas…we hebben deze wedstrijd aan ons voorbij moeten laten gaan ivm winsterse
omstandigheden.

Nomenrace (96 deelnemers)
Ondanks het teleurstellende aantal deelnemers was het erg gezellig. Een fantastische warming up,
verzorgt door Dennis Licht en zpals altijd weer een spraakwaterval van Henk Borgmeijer zorgden
ervoor dat de dames gemotiveerd aan de start verschenen. Het parcoursrecord dat sinds 2007 op
naam stond van Anne van Schuppen met een tijd van 19.41 werd verpletterd door de 16 jarige Jip
Vastenburg met een tijd van 19.20

2 maal Coopertest en baanloop
Ook hebben we afgelopen jaar weer de organisatie gehad
voor het hardlopen en wandelen voor de
waterschapssportdag

Midzomer avond run (203 deelnemers)
De eerste keer en gelijk een succes. Erg mooi weer en
een fijne sfeer.
Runnersworldloop (296 deelnemers)
Heerlijk weersomstandigheden en een sterk deelnemersveld op beide afstanden

Kroondomeinloop (143 deelnemers)
Zoals altijd weer knots gezellig. Iedereen blij met een fruitpakket van Ronald Derksen

Asselse 2 mijl (214 deelnemers)
Ook bij de tweede editie hebben we weer het hardlopen georganiseerd
Het was wer een gezellige happening Totaal aantal deelnemers 214

Clubkampioenschap (57 deelnemers)
Deze keer geen barbecue na afloop, maar nog een gezellig samen zijn na afloop in de kantine van
csv De wisselbekers konden weer terug naar de winnaars van de eerste editie Tonnie Stouten en
Holly Panjer

Randerodecross (161 deelnemers)
Lekker weer en de paden goed beloopbaar ondanks de vele regen voorafgaand aan de wedstrijd

2011
Ook in 2011 mogen we weer het wandelen en hardlopen
organiseren voor het Waterschap
Inmiddels zijn we in het bezit van twee laptops voor de
tijdregistratie Iedereen kan zich opgeven als vrijwilliger voor al
onze loopjes via de website. Nieuwtje Runnersworldloop in
2011 met championchip
Bedankje aan al onze vrijwilligers. 2 willekeurige hoofden bij het
artikel.
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Voorzitter
René van Vliet
De Spurt staat open voor iedereen die voorzitter@avveluwe.nl
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2 weken voordien. Graag digitaal
Trainingscoördinator
aanleveren in Word Arial 10
Erik Geerdes
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Rinus Groen
055-3668763
Trainerscoördinatiegroep
rin.groen@planet.nl
Richard van den Haak
rvdhaak@planet.nl
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Erik Geerdes en Marjan Vermeer
Oplage 500
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Verspreiding
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Hans Maaskant
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j.maaskant@chello.nl
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Leden@avveluwe.nl
Arjen Castelein

arjen.castelein@upcmail.nl
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www.avveluwe.nl

Fiona Markus
webmaster@avveluwe.nl
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prpers@avveluwe.nl

Vertrouwenspersoon
Hilly Panjer (foto rechts onder)
vertrouwenspersoon@avveluwe.nl
tel 055 5340327
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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
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Martin Helmink, Eric
Geerdes, Hans van Driel,
Nemi van der Reest,
Maurice Winterman,
Ronald Brouwer
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iedereen, dus ook de
Spurt, beschikbaar stelt.
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