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Vakantiecentrum

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

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

Beleef de Veluwe bij ons
op de Hertenhorst!

.

Waddengevoel.
Van de voorzitter Rene van Vliet
Op het moment dat ik dit schrijf zit ik in het
vakantiehuisje rechts op de foto op
Terschelling. Door puur toeval ( of
berekenende liefde) kan ik een paar keer per
jaar gebruik maken van dit mooie houten
vakantiehuis in Formerum, halverwege
Terschelling. (www.molenhuus.nl). Startpunt
van lange duurlopen of intensieve
fartlektrainingen.
Zomers start- en finishplek van mijn eigen Berenloop. Liefst met 25 graden of meer. Rugzakje mee en
verplicht stoppen bij elke strandtent, uitspanning, Wakend Oog, of anderszins geschikte plek om iets
te drinken of een ijsje te nuttigen.
De tweejaarlijkse loop op Texel ( 60/120 km/estafette is net achter de rug. Daar hebben “onze”jongens
en meisjes weer uitstekend gepresteerd. Ligt het aan de ons bekende zandgrond, of aan de ons
bekende heuveltjes? De Waddeneilanden liggen ons kennelijk goed.
Nog even en onze hardloop4daagse begint ook weer. Schrijf nog snel in als het nog kan. Of help mee
als vrijwilliger. Een andere mogelijkheid is er eigenlijk niet.
Last but not least: onze oud-voorzitter Thomas Kooi is overleden. Ik schreef laatst nog een stukje over
hem in onze jubileumspurt. Thomas heeft veel voor de club gedaan. Thomas hield ook van lange
duurlopen. De omgeving hier op Terschelling zou hem waarschijnlijk best bekoord hebben. Ik trek mijn
hardloopschoenen aan en doe een rondje West aan Zee.
Veel leesplezier!
Inhoud:
02. Sponsors
03. Voorwoord
04. Van de redacteur
05 en 06. Balaton Szupermarathon
07. Kampioenen
08. Bobbies 10km
09 en 10. EK Indoor Masters
11 en 12. Joop´s geheim deel 1

13en 14. Gerard Tebroke
15 en 16. Sponsors
17. NK Indoor masters
18 en 19. Drent Running
20. Herzog sokken
21. 22 en 23. Kennismakingsestafette
24 en 25. NK 10.000m.
26 en 27. Sponsors
28. 12,5 jaar donderdaggroep
afstandslopers
29. Ledenmutaties
30. Colofon
31. Sponsors
Henk Kager is 88 geworden. Op dit
moment is hij enorm aan het
sukkelen met zijn gezondheid.
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Goudkoorts

Rinus Groen

2011 is zonder meer nu al het meest succesvolle jaar voor AV
Veluwe. Het ene NK is nog niet geweest of het volgende dient
zich al weer aan en overal staan onze mensen op de podia.
Zelf loop ik van de ene blessure in de anderen en dan zijn er
ook nog lolbroeken die je het plaatje rechts sturen. Daar waar ik
gedacht had op mijn 55 genadeloos toe te slaan, slaat mijn
leeftijd genadeloos toe.
Mijn oude loopmaat Olaf Cox gaf aan dat de drive om
wedstrijden te lopen en goed te presteren je niet de rust gunt
om goed te herstellen, maar ook iemand die puur voor het
lopen loopt baalt als hij in de lappenmand zit.
Gelukkig heb ik weer de eer om een Spurt te maken voor weer
een groter aantal mensen, dus toch nog een pr.
Jan Wenmaekers wilde een hele Spurt vullen met zijn
kennismakingestafette bijdrage, dus voor de delete scenes kunt
u hem persoonlijk aanspreken.

Wendy Detert Oude Weme heeft een zoon (weer
eens wat anders dan een clubrecord) zijn naam is
Hidde Benjamin Kraai en hij is geboren op 29 april
2011. Wij hebben 3 kinderen, dus ik weet uit ervaring
dat een marathon lopen niet zo zwaar is als een
bevalling. Het lijkt meer op de 3e ronde van de
1500m. Maar, mocht je denken dat de bevalling het
zwaarste gedeelte van het ouderschap is dan kan ik
alleen maar schamper lachen.
Over de 1500m gesproken. Mijn zoon wilde zo nodig
ook eens een 1500m lopen. Na afloop vertelde hij
huilend dat hij zo´n pijn in zijn keel had. Dan heb je
het goed gedaan vertelde Jan Hollak hem, je vader
zegt altijd: geen pijn in je keel, dan heb je het niet
goed gedaan.

Als haas voor de oude vos Nelleke Evers hielp
hij haar aan een clubrecord. Jammer genoeg
kon hij Evert Leunk niet verslaan.
Evert, samen met zijn dochter Suzanne weer
terug op het oude nest. Net als Louis
Bouwmeester. Veluwe is geen club, maar een
familie. Ons kent ons. Onze club.
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DUTCH POWERRR!
In navolging van de meerdaagse in Malta die ons zeer goed bevallen was,
kozen we dit keer voor een meerdaagse in Hongarije; de Balaton Szupermarathon!
Liep je in Malta drie dagen achtereen in totaal een marathon afstand voor jezelf,
hier liepen we in estafettevorm in 4 dagen met 4 personen 195,4 km rond het Balatonmeer.
Ons team “Dutch Power” bestond uit Jan Groot van loopgroep Hoorn die wij in Malta hebben leren kennen, Iris
Sielias, Tonnie Stouten en mijn persoon. Helaas hadden ze geen categorie mixed teams waardoor wij bij de
herenteams ingedeeld werden. In totaal liepen er 52 herenteams mee. Bij mijn weten waren wij ook het enige
herenteam met 2 vrouwen in de gelederen. Iris en ik moesten dus ons mannetje staan. De eerste dag werden Iris,
Jan en ik ingezet. Elke dag had er een teamlid rust en die werd dan automatisch het manusje van alles en onze
verzorger. Tonnie bewaarden we voor de lange en zwaardere etappes. Iris die het spits afbeet liep deze eerste
etappe in de stromende regen. De wind lag ook niet stil en na
14,4 km kwam ze verkleumd met rode beentjes door de finish.
Hield haar vinger met tijdplug in het daarvoor bestemde gat om
haar tijd te stoppen en overhandigde vingerplug en teamstartnummer aan Jan die ook vingervlug de tijd hervatte want
iedere loper weet dat elke seconde telt. Als laatste loper was bij
mij de adrenaline ver te zoeken maar ik slaagde er toch in de
finish te halen. Onze eerste dag zat erop.
Op naar de pasta en de uitslagen in het restaurant.

ste

We eindigden de eerste dag op de 44 plaats!
Maar wat die andere teams niet wisten, dat wij
Tonnie nog achter de hand hadden. Dag 2 zetten wij
dus ons jokertje in. ’s Avonds lazen wij in de
uitslagen dat ons jokertje ons tot grote hoogte had
gebracht. Wij waren 25 plaatsen in de ranglijsten
de
gestegen. Tonnie had ons op de 19 plaats
gebracht. Daar kwam nog bij dat Tonnie’s naam vet
gedrukt tussen de uitslagen van de lopers stond als
zijnde de snelste loper van de dag! Zo ook op dag 3
en 4.

Uitermate
trots
dus
op
onze
teammate!
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Maar ook Jan hadden we een paar vette heuvels toebedeeld. Zonder klagen kwam hij iedere keer over de finish.
In mijn laatste etappe kwam ik na een pittig stuk vals plat bij het spoor uit waar op dat moment gelukkig een trein
over kwam. Ik stopte mijn tijd door mijn beplugde vinger in het daarvoor bestemde kastje van de parcourswachter
te steken. Ff lekker bijkomen met een gelletje maar helaas bleken er maar 2 wagons langs te komen. Mijn tijd
werd weer hervat en met mijn mond vol gel, vervolgde ik hoestend mijn weg. Onderweg werd je opvallend vaak
door toeschouwers aangemoedigd, ook door veel lopers die jou passeerden en zelfs door de lopers die jij
voorbijging. De organisatie van dit evenement was tot in de puntjes verzorgd. Aardige en behulpzame mensen. Na
iedere etappe werd er een pakketje uitgedeeld met daarin een zak chips, flesje drinken, een snickers, banaan en
een hartig toastbiscuit. Dus altijd wat te knabbelen in onze huurauto onderweg van etappe naar etappe. Het knap
winderige en heuvelachtige parcours rond het Balatonmeer wat voornamelijk uit asfalt bestond vertoonde veel
scheuren, opgelapte stukken en hobbels en dat en het weer waren zover ik kan bedenken de enige minpuntjes.

Na 4 koude dagen kwam Jan als slotloper
over de finish en eindigde Dutch Power
de
op de 17 plaats met een tijd van
16.02.42 bij de herenteams en was
daarmee zelfs nog sneller dan het
snelste vrouwenteam.
Iris en ik hebben als kerels gelopen.
Nelleke Evers

eten in Budapest met Jan Pieter Borgmeijer
(zoon van Henk) en vriendin daar op vakantie
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Thumbs up!
voor Claudia en Berry de Wied ( zie ook de Cover)
Deze gezellige mensen zijn allebei al jarenlang
vaste trainers bij onze vereniging en Berry is ook
verantwoordelijk voor onze ledenadministratie.

goud voor Tonnie Stouten die op 27 februari eerste werd bij
de NK 3000 meter in het Omnisport Apeldoorn in 9.15.03
bij de heren 40-49

ook goud voor
6 maart
Hilly panjer
Almere
dames 40
NK cross duathlon
4km cross-12km atb-2 km cross
1.06.12

28 april
Ton Smit
Veenendaal
heren 60
baan
NK 10.000m
36.25.88
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Bobbies 10km , Mayfair , 23.01.2011
De Bobbies 10 km wegwedstrijd op de rand van Johannesburg is een race waar ik erg dol op ben . Ik
loop er graag vanwege de ligging en de sfeer die me aantrekt. Het is niet een race die wordt
ondersteund door grote sponsors, maar heeft weet wel enkele grote namen aan de start en men kan
gewoon de passie voelen van de mensen die het evenement organiseren.
Mijn race ging goed ondanks dat ik nog steeds moest wennen aan de ijle lucht. Ik had een sterke
start en ging op kop vanaf de eerste seconde van de race. Ik moet toegeven dat ik het echt moeilijk
had tussen het 5 en 7 km punt vanwege een lange klim. Ik snakte naar adem maar wist toch strak
door te lopen. In Nederland hebben we ook beklimmingen, maar ze zijn korte en venijnig en duren
misschien een minuut of twee om ze te voltooien. Dit in tegenstelling tot in Zuid-Afrika waar je de rest
van je leven omhoog kunt lopen als je dat wilt.
Na de klim slaagde ik er nog in om 3.15 te op de 9e km. Dat gaf me weer wat moed voor de laatste
kilometer die meer een cross was. Maar dat vond ik niet erg want ik presteerde veel beter dan mijn
eerste wedstrijd in Zuid-Afrika het weekend daarvoor.
Warme groeten
Shayne
1) 31.19sec D.Makhobalo
9) 36.19sec S.Rookhuyzen

Met een nationale en internationale ster, Bruce Fordyce, 9 x winnaar van de Comrades Marathon (89
km), een record dat nooit gebroken worden zal. Ik had een heel interessant gesprek met Bruce, ik
wist niet dat dat hij was geboren en in Hong-Kong waar hij tot zijn 13e woonde. Bruce's snelste tijd in
de Comrades is 5.24.07sec.
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8e European Veterans Athletics
Championchips Indoor 2011
Sinds een paar weken ben ik bezig te beslissen het
wel of niet te doen. Het is 25 januari als ik besluit me
aan te melden voor het EK Masters 3000 meter in
Gent op 16 maart 2011, de inschrijftermijn is al
gesloten maar Judith Veldman kan me nog
inschrijven. De voorbereiding loopt een deuk op door
een griepje maar ik heb gelukkig nog wat tijd.
In de voorbereiding passen toch wel een paar
wedstrijden:
6 februari: 8 van Apeldoorn, goed weer
tevreden over de tijd maar doeltijd niet
gehaald
12 februari: Gelders/Overijssels Cross
Kampioenschap, slecht weer, lekker
gevochten met Frank de Graaf, brons achter
de kanjers Wim de Weerd (goud) en Chris
Henet (zilver)
14 februari: geen wedstrijd maar een training
met de RINUS-groep, voor de 1 nà laatste
versnelling, au hamstring. Massage door Rob
van de Berg en fysio Rob Hoogeveen lijken
binnen een week vruchten af te werken, maar
trainen in Omnisport met Cees Kraaijeveld
lijkt uit den boze
Annuleren voor NK Indoor moet om EK niet in gevaar te laten komen
6 maart: 8 kastelenloop Vorden, na een weekje goed trainen heb ik besloten de 10km te lopen
om te testen of ik geheel hersteld ben van de blessure

Het is allemaal goed verlopen maar is het genoeg voor een topprestatie, tenslotte doe je wel je
trainingen maar ik weet ook wil je mee kunnen doen met een podiumplaats dan moet je rond de 10
minuten kunnen lopen.
Ik ben nog niet zenuwachtig geweest, tenslotte is het gewoon weer een wedstrijd. 15 maart ’s-avonds
tijdens het inpakken van de tas begint het toch te komen. Op tijd naar bed want ik zou om 07.00 uur
Cees Kraaijeveld ophalen. De ploegleider René Hondelink had een mail gestuurd waarin stond dat wij
verplicht waren ons te melden vóór 11.00 uur. Een mail van Cees aan René met het verzoek ons aan
te melden zodat wij niet zo vroeg zouden moeten vertrekken had geen resultaat.
Met De Kraay op stap in de atletiekwereld betekent altijd nieuwe atleten ontmoeten, erg leuk. Het
begon meteen goed nummer 1 was Rachid Mohammadi altijd vrolijk en wat spreekt hij goed spaans,
gelijk contact met de spaanse atleten. Jack van Avendonk wie kent hem niet (nou ik dus) Benjamin
Romkes (hier 2e is hij de nieuwe John van der Wansem). Maar ook Cees Stolwijk (nu 2e) hij is de
(sympathieke) medailleverzamelaar die Ton Smit en ondergetekende gaan tegenkomen in de 60-plus
klasse.
De race, er zijn 2 heats Cees & Cees beide in de eerste heat waarbij er per heat vanwege het grote
aantal deelnemers in 2 groepen werd gestart. Alweer zaten wij in groep 1(onder in de baan). Na 2
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ronden kon ik de groep met Cees Kraaijeveld niet meer
volgen en werd met de onvermijdelijke vraag
geconfronteerd hoe kan ik het verschil in klasse beperkt
houden? Niet dus, ze liepen van me weg, Fernandez
Suarez Luis Ramon zou me “hazen” maar ja de
Spanjaard met de naam “Suarez” is niet te vertrouwen en
liep halverwege ook van me weg. Op ¾ van de race was
het helemaal gedaan het is lang geleden dat ik zo kapot
ben gegaan, op de finish werd gelukkig door Cees
opgevangen want ik kon nog nauwelijks op de benen
staan en had een pijn in de keel.
En toen, samen met de familie Eijkenboom, wachten op
het resultaat van de 2e heat want Cees was wel als 3e
(10.04.04) geëindigd maar zou dit zo blijven? Gelukkig,
de anonieme PB-tijd van Alexey Krivonosov heeft hem
niet het gehoopte resultaat gebracht. Starten in heat 2 om dan, met de wetenschap welke tijd er al
was gelopen, zijn slag te slaan. Cees had zijn medaille wat waren we blij maar, wat jammer dat de
uitreiking pas een dag later plaatsvindt waardoor hij afwezig is op het podium.
In deze heat werd ik 10e, mijn vooraf gewenste resultaat maar niet in deze tijd 10.37.19 (overall 12e).
NB. 2 uur vóórdat de race plaatsvond hebben wij nog even uitgerust bij de fysio voor Cees S en Cees
K pakte dit goed uit voor mij niet of lag het toch aan de voorbereiding. In elk geval een mooie ervaring
rijker en op naar de volgende race.
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Lopen voor en na je vijftigste (deel 1)
Joop Scheltens
In december 2010 hadden we een zeer interessante bijscholing
over training geven aan 50 plussers, gegeven door John
IJzerman, huisarts en voorlichter voor hardlooptrainers.
Die cursus was de aanleiding om eens wat te schrijven over
lopen tot je zeventigste. Niet op basis van vakkennis, maar op
basis 40 jaar loopervaring en blessure leed!
Vaak hoor ik mensen zeggen: Ik hoop dat ik op jouw leeftijd nog
zo hard kan lopen. Dat wens ik natuurlijk iedereen toe, maar ik
zeg er vaak bij dat ik er, naast 4 x trainen per week nog wel het
een en ander voor doe.
Laten we vooraf even vaststellen dat wat je ook doet om gezond
te leven en te sporten, je hebt je leven en je gezondheid niet in
de hand. Dat gezegd hebbend kun je natuurlijk wel je best doen
om zo gezond mogelijk te sporten. En dat is in onze sport lekker
en blessurevrij lopen door wat meer te doen dan alleen lopen.
Ervaren vijftig plussers doen het om de achteruitgang af te
remmen en beginnende lopers, jong en oud, kunnen veel
blessure leed voorkomen, door zoveel mogelijk overbelasting te
voorkomen door niet te hard te trainen en door het lijf sterk en
soepel te maken c.q. te houden. Een goede loper is een lenige
loper en een lenige loper is een goede loper, is mijn stelling.
Ieder mens is anders en veel gegevens van John zijn
gemiddelden en mijn verhaal over hometraining slechts mijn
verhaal. Ik schrijf het vooral voor mensen die nog niet zo lang
lopen en met eenvoudige middelen toch zoveel als mogelijk blessures willen voorkomen. En soms zou
je denken dat zelfs ervaren lopers er nog iets aan zouden kunnen hebben, maar dat moeten ze vooral
zelf beoordelen. Voor mij was de belangrijkste stelling van John, ook voor oudjes: alles is trainbaar.
Zijn voorbeelden sluiten precies aan bij wat ik al jaren doe, dus je begrijpt dat dit voor mij als 73 jarige
een zeer bevestigende bijscholing was!
Cijfers en grafieken bewijzen dat vanaf je vijftigste, je lijf alleen maar achteruit gaat, maar met gerichte
(home)training kun je tempo van die achteruitgang wel terugdringen.

1. Een paar punten uit het verhaal van John
Spieren
Het spiervolume en de rekbaarheid nemen af vanaf je vijftigste. Het aantal spiercellen neemt af, de
besturing vanuit het zenuwstelsel gaat achteruit. Sommige cellen sterven, na een lang en mooi leven
in jouw kuiten, andere ontvangen geen of slechtere impulsen vanuit zenuwen. Toch blijkt het lichaam
veel te kunnen: soms nemen andere zenuwcellen de aansturing over door een uitlopertje te laten
groeien naar slecht functionerende spiercellen! Maar dan moet je wel krachttraining blijven doen.
Krachttraining is essentieel: kweek overal spierballen en doe veel rekoefeningen. Al zou het alleen
maar zijn omdat flexibele spieren minder blessure gevoelig zijn dan stijve. Dat is alleen al handig bij
misstappen die iedereen wel eens begaat, toch?
Dat geldt zelfs voor het longvolume: dat neemt af door de verstijving van de spieren die ribben bij
elkaar houden.

Pezen en banden
Zowel spieren als pezen hebben een rekbaarheid of Range of Motion (ROM) die achteruit gaat. Die
rekbaarheid is ook bij pezen, zoals de achillespees, trainbaar. Rekoefeningen blijven doen dus. De
ROM van gewrichten neemt ook af door gebrek aan vocht in bindweefsel en kraakbeen. Van dat vocht
ga je niet harder lopen, maar de kans op bijvoorbeeld achillespeesblessures neemt af.
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Voeding
Supplementen werden genoemd maar niet meer dan dat. Vijftigplussers zijn en worden geen
topsporters. John vond de Schijf van vijf (of is dat „vier‟ tegenwoordig?) voldoende en al moeilijk
genoeg.
‟s Winters misschien wat extra vitamine D? Lees vooral het onthullende boekje: “Wat is nu gezond?”
(ISBN 978 90 351 3351 8) Dat is soms wel even schrikken!
Afvallen kan alleen door calorieën te verbranden. Dus zoveel en zo hard mogelijk sporten en daar heb
je soepele en vooral sterke spieren, pezen en gewrichten bij nodig!
En blijf vooral genoeg drinken.

Trainingsvormen
Niet alleen duurloopjes of intervallen. Heuveltraining, wandelpauze, coördinatie (loopscholing),
lenigheid en hoe dan ook: vooral spierkracht.

2. Mijn hometraining
Dat woord moet je niet al te letterlijk nemen. Ik doe het thuis, maar het kan ook in een fitnesscentrum
en soms tijdens het lopen. Niemand hoeft te doen wat ik doe, want ieder mens is anders, maar als je
wat voorbeelden wilt van wat je gewoon thuis kunt doen, volgen die hieronder.
Het kost eigenlijk maar heel weinig tijd:
- vóór het opstaan: 5 minuten
- korte training: iedere avond: 5 minuten
- Aanvullende krachttraining: 4-5 avonden per week: 15 – 20 minuten
Dit doe ik nu een jaar of twintig.

Spierballen kweken en rekoefeningen
Vóór het opstaan
Oef. 1 Op je rug in bed: benen gestrekt
omhoog en knikken. Tien keer. Effect: Alle
meniscussen, onbelast, op de juiste plek
geschoven. Ik had veel last van krakende
kniegewrichten, dat is nu, na een paar jaar
praktisch over.

van been en bilspieren, lenig heupgewricht.
Ook goed tegen buikvet, lijkt me.

- Uit bed stappen en op de bekende wijze
kuitspieren rekken, gestrekt en gebogen.
Effect: Soepele kuiten.

Oef. 2 Benen neerleggen, zitten, knieën een
beetje optrekken en neus naar de knieën.
Effect: Voorbereiding op de volgende oefening.
Halve minuut. Pensionado‟s kunnen dan lekker
nadenken over welke dag het is, wat ze voor
leuks gaan doen vandaag.

Oef. 3 Benen gestrekt en gestrekt houden(!),
neus naar de knieën. Hele minuut. Aan die
leuke dingen blijven denken. Effect: Rekken
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Gerard Tebroke

door Ep Winterman

Het moet eind augustus 2000 zijn geweest dat we bij thuiskomst van een
weekend weg een boek op de tafel vonden. Het blijkt een welkomskado te
zijn van Ivana en Thomas. Voorin is een briefje geplakt met de volgende
tekst: “Welkom, Thomas en ik hebben meegedaan aan de “Gerard
Tebroke memoriaal” in Aalten en daar was dit boek te koop. Ik geloof dat
dit in jullie collectie thuishoort” :”Tebroke, Het leven van een
onverzettelijke hardloper, 1949-1995” is de titel van het boek en gaat over
een man met een ijzersterk karakter in een krakkemikkig lijf. Omdat ik
vind dat iedere hardloper in Nederland moet weten wie Gerard Tebroke
was, zal ik proberen in het kort een beeld te schetsen van de man uit het
Gelderse Aalten die vaak miskend werd door de KNAU.
In sport is hij nauwelijks geïnteresseerd. Met gymnastiek mag hij zelfs
niet meedoen omdat hij te stijf is. Als echter ’s winters de verwarming van
de gymzaal een keer kapot is gaat de klas buiten hardlopen. Hij blijkt dat
Gerard harder kan lopen dan de jongens in de klas. Dit komt ook tot uiting
tijdens de sportuitwisseling met 4 scholen uit de Achterhoek in Zutphen
tijdens het schooljaar 1967-1968. Op de afstandsloop van 1500m heeft
hij 200m voorsprong op de finish. In Aalten is in die tijd nog geen atletiek
vereniging. Er zijn wel een paar persoonlijke leden van de NCAB ,in 1975
ook de bakermat van AV Veluwe. Door hen wordt in april 1968 de
Loohuiscross georganiseerd naar het voorbeeld van de Duitse
volkslaufen. Een paar weken van te voren wordt door Gerard en zijn
broer Paul begonnen met de training hiervoor. Tegen de verwachting in
van de kenners worden Gerard en zijn broer de nummers een en twee.
Het vervolg is dat hij wordt opgenomen in de groep lopers in Aalten .
Deze mensen trainen in die tijd 3 a 4 keer per week.
Eind 1968 loopt Gerard zijn tweede officiële wedstrijd , de 10 km in Gaanderen. De winnaar is Jos
Hermens, maar Gerard wordt 6e in 34.09. Op januari 1969 meldt hij zich als persoonlijk lid van de
KNAU. In dat jaar schrijft een Oostelijk dagblad: Nederland is dit seizoen een natuurtalent rijker
geworden. Hij is dan 19jr en loopt al tijden van 15 minuten op de 5km . Als hij een oproep krijgt voor
militaire dienst dreigt zijn voorvarende
atletiek carrière een tikje te krijgen. Hij
wordt ingedeeld bij de infanterie in
Arnhem en komt in contact met de
sportinstructeurs Haico Scharn en Hans
Ruiter,bekende atleten van dat moment.
Via hen wordt hij lid bij CIKO in Arnhem .
Langzamerhand komen de trainingen op
weektotalen van 200 tot 240 km. Op 25-61970 wordt Gerard op verrassende wijze
Nederlands kampioen op de 5 km voor
Egbert Nijstad en Jos Hermens. Hardlopen
word het belangrijkste in zijn leven. Hij wil
altijd meer doen dan een ander. Dit leidde
soms tot 300 km in de week, naast zijn
werk en zijn avondstudies. Als hem door
de trainer of een arts wel eens wordt
geadviseerd wat minder te doen, zegt hij

13

desgevraagd dat hij die week slechts 200km heeft getraind.
In de pers wordt hij herhaaldelijk besproken als medisch wonder. Dit vanwege de vele blessures die
regelmatig op zijn pad komen. Hij krijgt zelfs een keer het advies om onmiddellijk te stoppen. In 1973
wordt hij geopereerd aan zijn rug. Ondanks alles bouwt hij in de jaren daarna een indrukwekkende lijst
van wedstrijden met even zo indrukwekkende tijden op.
In 1978 loopt hij binnen dertien dagen in Zurich twee Nederlandse records: de 5 km in 13.21.68 en
de 10 km in 27.36.64. Het duurt 19 jaar voordat de tijd de 10 km wordt verbeterd en het duurt zelfs
tot 9 juni 2002 als de 5 km wordt verbeterd door Kamiel Maase in 13.13.06.
Op 31-10-1979 vertrekt hij met Gerard Nijboer naar New York met als doel de limiet voor de
Olympische marathon in Moskou te halen. Omdat hij voor de start koffie drinkt in plaats van thee zoals
hij is gewend krijgt hij onderweg problemen en komt aan in 2.18.16 met twee keer wandelen. Hij gaat
wel naar Moskou voor de 10 km die uitkomt op een voor hem teleurstellende 14 plaats en komt hij
geblesseerd terug. Hij besluit bij CIKO te stoppen en terug te gaan naar zijn AVA 70 in Aalten. Hij
begeleidt daar nog poosje
o.a. de gebroeders Sasse. 2
jaar voor zijn dood stopt hij
met hardlopen . Hij komt niet
meer op de club en leeft
steeds meer als een
kluizenaar met zijn hond. Op
25-2-1995 komt hij niet thuis
om bij zijn moeder te eten.
Ze vinden hem in coma
waarin hij 3 weken blijft,
waarna hij overlijdt.
Persoonlijke herinneringen:
Het is 1-11/1975. Het is de
dag van de Horaloop in Ede,
georganiseerd door Climax.
De afstanden zijn 10 km.
voor de veteranen en 20 km
voor de senioren. In de
kleedkamer zit ik naast Gerard Tebroke, van wie ik vanzelfsprekend de naam ken en ook weet wat hij
kan. Als we na het inlopen omgekleed zijn vertrekken we uit de kleedkamer richting start. Het is nog
een minuut of 5 a 6 lopen .Kom op Gerard de start is over 5 minuten.”Rustig ma jongens Ik komme
zo”,antwoordt hij. Als we even later aan de start staan kijk ik om me heen. Gerard is er nog niet. Het
startschot gaat en iedereen schiet weg. Na ongeveer 1,5 km hoor ik iemand aankomen over het
zandpad naast het fietspad waarover het parcours leidt. Hij loopt iedereen voorbij en eindigt na 20km
als 1e in 1.06.58.
Het is al in de jaren 80 als ik hem weer eens zie. In Aalten is in die tijd ieder jaar de 30km van AVA,70.
Dat jaar is de start op het plein voor de kerk in het centrum van het dorp. We lopen wat in. Gerard is
de starter die middag. Ik zeg hem goedendag en vraag waar precies de start is. “Hier” is het antwoord.
Hier? Maar er is geen startstreep of doek, zeg ik. “Die streep, die trek ik daluk vlak veur de start”. Zegt
hij en kijkt me met een grote grijns aan.
Ik ben blij dat ik hem gekend heb. Veel tekst uit dit stuk komt uit het boek dat ik noemde aan het
begin. Het is zeer de moeite waard het eens te lezen. Het isbn.nr.is 90-70017-47-4. De schrijver is
Hans de Beukelaer. Ik hoop dat hij het goed vind dat ik het boek heb gebruikt.
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Herzog sokken

Rinus Groen

Al enkele jaren lees ik allerlei verhalen van mensen die
zweren bij de strakke Herzog sokken, een moderne
versie van de steunkous. Ook in mij directe omgeving
nam het gebruik zienderogen toe. Toen ik begin januari
een kuitblessure kreeg beslot ik ook mar de sprong in het
diepe te maken. Een ere wie ere toekomt: het hielp.
Op de steunkous zal wel geen patent zitten want
Saucony is opeens ook met dit product op de markt
gekomen. Zoals u op de foto rechts kunt zien bestaat er
ook zoiets als overdrijven.
Via google kwam ik er achter dat er zelfs een apparaat
bestaat om je te helpen de kousen aan te trekken
wanneer je bijvoorbeeld rugklachten hebt en niet goed
kunt bukken en kracht uitoefenen. Voor mensen met hele
grote kuiten is er zelfs een 2e leven voor kousen wanneer
het loopleven voorbij is.

17

Drent Running
Bert van der Saag is 65 geworden. 35 jaar geleden
ontstond het Drent Running team dat in en om
Eerbeek te liep. Jongens met allemaal hetzelfde
doel:sporten, natuur en vooral plezier.
De groep groeide en wisselde weinig van
samenstelling. De meeste jongens zijn wel bekend
in de regio.
Op 3 Maart 1986 werd de club officieel gesponsord
door voormalig machine fabriek" Drent". Het lopen
werd opgevoerd en het fanatisme nam toe. Enkele
werden lid van AV'34 en de meesten liepen 1 of
meer marathons.
Nu zijn we meest, laten we het maar zeer ervaren
mannen noemen in plaats van oud, die nog steeds
lopen en plezier hebben. Maar wat wil je ook, lopen
in de mooiste omgeving van ons land. De naam is
inmiddels verander in de Ruijter Lopers
Enkele namen in het voetlicht:
.
Gert Evers, lid van AV'34 en één van de fanatiekste
lopers uit de groep. Hij heeft al meerder marathons
gelopen. Hij is onderweg altijd goed voor
Cabareteske uitlatingen, wat dan een gelach door
het bos tot gevolg heeft.
Bert van der Saag, de nestor van de groep, net 65 geworden. Vanaf het begin erbij. Trotse bezitter
van de bolletjes trui. De therapeut die zelfs in het bos wel eens een loper kraakt. Hij heeft 25
marathons gelopen en werd in 1995 Oostelijk kampioen 1/2 marathon bij de veteranen. Henk
Borgmeijer heeft het er nu nog wel over.
Half staand:

.
Jan Romein, een bekende verschijning in onze omgeving. Jan is zo dun dat hij maar 1 streep op zijn
pyjama heeft. Hij doet naast lopen nog aan skeeleren, schaatsen, line-dance, wandelen(de 4 daagse)
en werkt ook nog?! Een prima vent, waar we een hoop schik mee hebben.
Heeft de meeste marathons gelopen van de groep, maar ook de 60 van Texel en vele andere
wedstrijden.
Wim Beker, de lopende schoolmeester, maar die ook fantastisch kan schaatsen.
Trouwens zijn dames acts zijn ook niet te overtreffen.Een stuwende kracht bij bijv. de 2
vierentwintig uurs lopen, die wij hebben gelopen. Beste resultaat een 2e plaats.
Theo Minnen, ook van het eerste uur. Theo is onze computer man, die loopt volledig gestuurd,
maar wel de marathon dik onder de 3 uur. Vroeger wist hij de gelopen afstand exact door met een
touwtje over een
stafkaart te gaan en zo wisten we altijd hoever we gelopen hadden.Klopte feilloos.

Henk van Beek, man van het eerste uur en veruit onze beste loper. Bekend in deze omgeving.
Dit jaar bij onze club in het bezit gekomen van de beker"de doorzetter van het jaar".
Loopt, ondanks lichamelijk malheur, nog steeds, maar doet verder aan spinnen en sportscholen.
Henk moet onder de douche heen en weer springen om nat te worden.
.
We lopen 3x per week, zo tussen de 10 en 20 km.Sommigen lopen daarnaast nog 1 of 2 keer extra.
Het lopen in onze pracht omgeving werkt erg in het voordeel. We lopen in de Loenermark, Imbosch,
ons eigen Ouwe Janssen pad, Zilvensche Heide, Lamssgroen, Roozendaalsche Heide enz.
In de winter langs het kanaal, naar Laag Soeren, Loenen, Achterste Molen enz.
Een gebied om jaloers op te zijn. Het houdt ons altijd bezig en we gaan door tot het einde.
Hardlopers zijn doodlopers, een mooiere dood kan ik me niet voorstellen.
Ik meen dat James Fixx dat gezegd heeft en hij werd dood in het veld gevonden.

NK Indoor Masters 2011
Op het NK Indoor voor masters in Apeldoorn natuurlijk
een grote delegatie AV Veluwe kanonnen. De strijd bij de
Mannen 45 op de 3000m was buitengewoon spannend,
zoals men zegt tot op de streep. Tonnie Stouten kwam als
overwinnaar uit de strijd met een prachtige tijd.
Onderstaand een sfeerbeeld en de medaillewinnaars.

Apeldoorn
1e m40-45
3e m35

NK Indoor Masters 27-02-2011
Tonnie Stouten
Ronald Derksen

3000m
9.15,03
9.45,95
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Kennismakingsestafette met Jan Wenmaekers
In de vorige Spurt is door een foutje alleen de 1e bladzijde van de kennismakingsestafette met Jan
afgedrukt. In deze Spurt leest je de rest van het “ververst” interview. De kennismakingsestafette met het
volgende AVV lid is hierdoor doorgeschoven naar de volgende Spurt. Even een verkeerde estafettewissel
zullen we maar zeggen maar in dit geval dus zonder diskwalificatie tot gevolg.
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
hardloop-gen 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 AVV terecht. Bij
andere sportverenigingen zie je dat toch vaak alleen topprestaties, scoren, macht, succes en groter
worden het uiteindelijke doel is. Bij AVV is dat absoluut niet aan de orde. Ik heb door AVV 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, omdat ik nu weet
dat 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 AVV 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 AVV.
Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik verdien mijn brood als freelance informatieanalist,
systeemontwerper en projectmanager. Simpel gezegd
zoek ik voor 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. Ik houd me dus altijd
aanbevolen voor tips als iemand ergens een uitdaging
bij een bedrijf weet. We zijn hierdoor ook regelmatig
“het werk achterna verhuisd”. Na zowat een rondje
Nederland zijn we op die manier in Apeldoorn terecht
gekomen. Tot op heden wonen we hier met heel veel
plezier.
Jan en Paula. “Hardlopen moet vooral leuk zijn.”

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.
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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 in Juni
mee willen doen aan de Hardloop 4-Daagse, hebben we
met Pasen hiervoor getest 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?
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
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
Run, Sun en Fun bij “De 50 van Assen”.
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 1e Halve Marathon in
Amsterdam, mijn 1e 10EM IJsselloop, mijn
1e 10km in de Maten (Runnersworldloop),
maar bijvoorbeeld ook vorig jaar de
estafette bij “De 50 van Assen” scoort
hoog als ik de Run- Sun- en Fun-factor als
maatstaf neem. Voor mij zijn dit allemaal
leuke
De Halve Marathon van Berlijn. “Misschien wel de mooiste.”
prestaties op zich. Trouwens “De 50 van
Assen” staat alweer in onze agenda op 20
augustus. Na het leuke succes van vorig jaar hebben zoveel mensen te kennen gegeven dat ze nog eens
mee wilden doen dat we bij voorbaat al 2 teams compleet kunnen maken. Door dat enthousiasme
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organiseren we het daarom dit jaar weer. Afgezien van de gezelligheid mogen we de estafette dit jaar
gelijktijdig afwerken parallel aan het Wereldkampioenschap 50km. Dat geeft toch ook weer iets speciaals.
Ik maak van deze mogelijkheid dan ook graag gebruik om te vragen als er mensen zijn die op die dag
ook graag 2 x 5km (met ruime tussenpauze) mee willen hobbelen of juist hard willen knallen dat ze dan
Paula of mij even aanschieten of een berichtje sturen naar jwenmaekers@planet.nl. Wat ons betreft kan
iedereen meedoen en toptijden zijn zeker niet belangrijk. Voor de kinderen is er op het complex mega
ruimte om te ravotten maar zijn er in Assen en omgeving ook veel mogelijkheden voor een dagje uit. We
gaan dus weer voor een leuk dagje uit en lol hebben.
Heeft het hardlopen 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 “topmomenten” 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. 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 mijn achillespees
in 2006 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? Foto links 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. Je ging naar het café
om te dammen, te kaarten, bij te praten, enz. zonder dat er 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 “kindvriendelijke 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. 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 ereschavotje bij een mooie wedstrijd van formaat of liever voor de komende 2 jaar vooraf en met zekerheid
alle vrijwilligers geregeld voor al onze wedstrijden?”
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NK 10.000m baan door Rinus Groen
Op donderdag 28 april 2011 werd in Veenendaal
het NK 10.000m op de baan afgewerkt. AV Veluwe
was met 7 deelnemers en 4 supporters sterk
vertegenwoordigde vereniging qua aantal, maar
mocht met de nodige podiumkandidaten ook niet
klagen.
Ik kon zelf net weer joggen en mocht dus als coach
en fotograaf fungeren. Ik loop al 35 jaar mee, maar
dit was het eerste NK 10.000m dat ik life
meemaakte.
Op zo’n NK ligt geen vette enveloppe aan de finish
maar gaat het puur om de eer. Voor veel lopers
betekent dit dus keuzes maken. Enkele dagen
eerder was er in Utrecht een marathon onder
tropische omstandigheden met veel geld voor de
Nederlanders. De jongens die daar liepen en
medaillekandidaat waren ontbraken dus hier.
Onze Rob Detert liep een sterke wedstrijd en kwam
net naast het podium in een nieuw clubrecord over
de finish. 31.09.75 wat een tijd.
Zoals altijd verbaasde ik me er weer over hoe je
soms iemand ziet lopen, weet hoe hard het gaat en
toch het gevoel hebt dat had ik ook wel gekunt. In
dit specifieke geval bleek k me vergist te hebben in
hoe hard het ging want de loper, iemand jonger dan
35 liep ruim 40 minuten (11 minuten na de winnaar
en dus op heel veel rondjes) over de 10km, iets dat ik op een NK baan onacceptabele vind en
ingrijpen van de organisatie had
verwacht. Een NK is een
nationale Olympus, als je er
staat dan ben je ook wat.
Het NK voor senioren was vooraf
gegaan door het NK Masters
35,40 en 45. Omdat voor mij niet
herkenbaar was wie nu precies
in welke klasse liep was het voor
mij vrij warrig. Afgaan op hoe
oud iemand lijkt is mij in de
praktijk nooit goed afgegaan.
Onze eigen vaste deelnemer
aan alle NK’s Ronald Derksen
deed het fantastisch en kwam op
e
een 2 plaats bij de M40. Roelof
veld, veteranen coördinator bij
de KNAU gaf Ronald een mooie
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ruiker.

Na al dit jonge geweld werden de
oude kanonnen in stelling gebracht;
M50, M55 en M60. Rene van Vliet,
Jan Kuiper (die vooraf nog door een
toevallige passant op enkele
wildplassers werd geattendeerd), an
Hollak, Ton Smit en Cees Weeda.
Op een papiertje had ik de schema’s
opgeschreven voor 36.50, 37.40 en
38.30. Het fototoestel was er ook
klaar voor. Wolkenwietje was het
echter niet eens met de gang van
zaken en schoof eerst was zwarte
wolken voor de zon en vervolgens
kwam er een wolkbreuk. Van
fotograferen en schrijven kwam dus
niets terecht.
In deze klasse kende ik vrijwel
iedereen persoonlijk en was het voor
mij redelijk overzichtelijk wie tegen
wie knokte. Met name de M60 was met Cees Stolwijk, Ton Smit en Cees Weeda erg sterk bezet. John
vd Wansum was in mijn beleving de enige ontbrekende kanjer.
Daar waar Cees Stolwijk de te kloppen man leek omdat hij die dinsdag nog een 5000m binnen de 18
minuten had gelopen en ook op het NK en EK indoor de man was. Onze eigen Ton Smt koos echter
direct het hazenpad en Cees Weeda bleef als een magneet bij Cees Stolwijk. Na 15 rondjes waren
alle strijdjes gestreden behalve die om de plaats 2 en 3 bij de M60. Cees Weeda liep nu echter hele
rondes naast Cees Stolwijk. Ik stapte naar voren
en riep kom op jongens het gaat te langzaam,
samenwerken. Waarop onze Cees vroeg zal ik
tempo maken? Ga maar zei Cees Stolwijk, en weg
was Cees Weeda. Dit bracht ook weer wat
spanning terug want het gat met Ton Smit werd
kleiner. Ik gaf dit dor aan Ton en die ging ook weer
harder. Per saldo 2 medailles en een nieuw
clubrecord voor Ton met 36.25.88 voor de man die
ook het record bij M45, M50 en M55 heeft.
Van al deze strijd werden de natgeregende
supporters niet warmer. Gelukkig was er in de
kantine een lekker stokbroodje croquet met
bevroren inhoud zodat het voor iedereen een
onvergetelijke avond werd.
Buur Cees Kraaijeveld werd kampioen bij de M50.
Wat een hoop ge-Cees trouwens.
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12,5 jaar
donderdagmorgengroep
De club in de club is de
donderdagmorgengroep die
inmiddels al 12,5 jaar elke
donderdagmorgen gezamenlijk op
pad gaat in de Apeldoornse
bossen.
Er werd een heuse jubileumtaart
geregeld en het zal geen toeval
zijn geweest dat Louis
Bouwmeester een plekje pal voor
deze taart had gekozen.

Voor het 25 jarig jubileum zal,
wanneer de club dan nog uit dezelfde
samenstelling bestaat, waarschijnlijk
een gelegenheid moeten worden
gezocht die te bereiken is zonder
trap.
Of u kunt er natuurlijk voor kiezen
trouw de oefeningen te gaan doen
van Joop Scheltens die u elders in
deze Spurt aantreft.
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Ledenmutaties
Nieuwe leden; Lia van der Meulen, Arnold Nijman, Agnes Nijman, Jolande van der Straten, Marianne
Evertse, Wim Mulder, Rosan Weeda, Arno Buitenhuis, Herman van der Zande, Harald van den Hoorn,
Suzanne Leunk, Evert Leunk, Cathy Mateboer, Jaap van de Rijt, Dick Musch, Raymundo van
Egmond, Marja van de Schreur, Helene Geers, Chris Willems, Esmay Vos, Afke Teunen, Kim
Wesselink, Linda Welker, Jeroen Lamfers, Agnes Schimmelpennik, Tineke Goedvolk, Femke
Goedvolk, Menno Koomen, Frits Reupkes, Henk Mossing Holsteijn, Fred Pieëte, Kick Janssen,
Marieke Marsman, Monique Goos, Edwin de Reus, Ilse de Wied, Laura Hagen, Gerda van Hartskamp,
Steef van Alphen, Ben Polman, Nanik Schumacher, Anna Makaloy, Theo van der Schoot, Bart
Jongman, Sylvia Linders, Charles Kroes, Jan Hissink, Marjolein Hoefsloot.

Enkele nieuwe leden in actie tijdens de afrondende Coopertest van de
Start to Run training
Bedankjes; Chislaine van de Elshout, Patricia Veldhuis, Frits de
Brouwer, Natascha Stapper, Sandra Hendriks, Hendrik Jan van
Ommeren, Tineke van Ruiter, Sandi Wieferink, Ingrid Lemke, Mariam
Varkevisser, Rita Gorsseling, Rene Post, Gerraldine Wallet, Saskia
Tholen, Jolanda Kiemel, Helma van Wezel, Margreet Ekelmans, Helen
Put, Bastiaan Mijnheer, Willie van Gurp, Carla van Rosmalen, Yvonne
Koldenhof, H. van der Rijst, Debbie Koenes-Weijers, Sandra Hoogveld,
Riet Aberson-Janssen, Ingrid van Kampen, Helen Roestenburg,
Jacqueline van der Wit, Joke van Aalderen, Clemens Boon, Marrit
Bremer, Rian Klein Koerkamp, Ronnel Holgado, Margreet BrouwerSchieving, Ineke Giesberts, Juan Rump, Linda van Lambalgen, Gerda
de Jong.
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Voorzitter
René van Vliet
De Spurt staat open voor iedereen die voorzitter@avveluwe.nl
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sport wil melden. Ook foto’s en/of
Secretaris (interim)
illustraties zijn welkom.
Elbert Voogt
Bij niet plaatsen of wijzigen van je
secretaris@avveluwe.nl
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elbertvoogt@hotmail.com
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t.n.v. penningmeester AV Veluwe
Sluitingsdatum kopij
2 weken voordien. Graag digitaal
Trainingscoördinator
aanleveren in Word Arial 10
Erik Geerdes
trainingscoordinator@avveluwe.nl
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Erik Geerdes en Marjan Vermeer
Oplage 550
Beginnersgroepcoördinatie en
Verspreiding
ledenadministratie
Hans Maaskant
Berry de Wied
j.maaskant@chello.nl
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tel 055 5431774
7323PA Apeldoorn
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Leden@avveluwe.nl
Arjen Castelein

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

Fiona Markus
webmaster@avveluwe.nl
Pers
Wendy Detert
prpers@avveluwe.nl

Vertrouwenspersoon
Hilly Panjer (foto rechts onder)
vertrouwenspersoon@avveluwe.nl
tel 055 5340327
Mauvestraat 185
7312 LZ Apeldoorn
Lief en leed
Hilly Panjer en Frans Nab
tel 055 5340327
liefenleed@avveluwe.nl

Wedstrijdcommissie
Inschrijvingen
Tonny van den Brink
wedstrijden@avveluwe.nl
tel 055 3667419
Annelies Brouwer
Materiaalbeheer
Lex vd Brink sr
Renco Hateboer
renco@hatenboer.org

Vrijwilligers
Annette Voets
annette.voets@planet.nl
tel 055 3602279
Parcours
Hans van Driel
h.driel73@chello.nl
tel 055 5223016
Herman Mol

Hardloop4daagse
info@hardloop4daagse.nl
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Martin Helmink, Eric
Geerdes, Hans van Driel,
Nemi van der Reest,
Maurice Winterman,
Ronald Brouwer

Ereleden
Henk Kager, Henk
Baakman †
Flyers, advertenties,
Cover
Nelleke Evers
nelleke.evers@zonnet.nl
Wim Derksen is de man
die bij elk loopevenement
prachtige foto´s maakt en
die kosteloos voor
iedereen, dus ook de
Spurt, beschikbaar stelt.
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13 augustus 2011

RUNNERSWORLDLOOP
inschrijven via www.inschrijven.nl tot 1 aug 5km €3 / 10km €5
na inschrijven €5 / €7 vanaf 17.00 uur in de kantine van WSB
start 5 km 18.00 uur/10 km 19.00 uur
tijdwaarneming met championchip !

prijzen op de 10 km wedstrijd
verbetering parcoursrecord wedstrijd €50
Koen Raaymaekers 30:45
Heleen Plaatzer 34:30

