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 Nieuwe schoenen? 
Van de voorzitter Rene 
van Vliet 
 

Na een bepaalde periode 
ben je echt toe aan een 
nieuw paar. De demping 
van de oude schoenen is 
niet meer je dat. Ze zitten 
nier meer zo soepel als 
toen je ze net kocht. Bij een 
harde klinkerweg bonken je 
knieën op de stenen. En dat 
gaatje bij de grote teen is altijd een signaal dat ze echt op zijn. Kortom: je bent toe aan een 
paar nieuwe. Altijd vervelend om de oude vertrouwde af te danken. Maar zo nieuw paar 
heeft ook wel weer wat. Ze ruiken in ieder geval lekker nieuw. De demping is natuurlijk 
prima. Je kan weer eens voor een nieuw kleurtje gaan. Of misschien  wel voor een heel 
ander model of merk. Waren die snelle jongens niet allemaal enthousiast over die nieuwe 
schoen van merk x? En van welke schoen ook weer kreeg je de energie gewoon weer terug?  
 
Zo is het misschien ook met onze club. We zijn in vier jaar tijd qua ledental verdubbeld. Berry 
de Wied van de ledenadministratie meldt een aantal van 588 leden. Een aantal om trots op 
te zijn. De verenigingsschoenen passen nog lekker. De overeenkomst met csv Apeldoorn 
bevalt ons nog steeds prima. Maar wordt het geen tijd voor iets nieuws? Een ander model, 
om de vergelijking met de nieuwe schoenen even vol te houden? Zijn we niet toe aan een 
eigen clubhuis, een eigen atletiekbaan?  
 
Tijdens de ALV hebben we daar uitvoerig met elkaar over gesproken. Zie daarvoor het 
verslag in deze Spurt. Een aantal leden heeft zich bereid verklaard om met het bestuur na te 
denken over de toekomst van de club. Daar zijn we erg blij mee. Binnenkort hebben we een 
eerste bespreking met elkaar. We houden jullie op de hoogte als er wat te melden valt 
 
Veel leesplezier! 
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Teambuilding    Rinus Groen 

Veel mensen denken dat ik zo´n Spurt helemaal alleen in elkaar flans. Niets is minder waar. Naast 

een heel redactieteam dat 1 maal per kwartaal een weekend in een vakantiehuisje verbrengt om u 

een mooie Spurt in de brievenbus te laten bezorgen door weer een ander team; het bezorgteam van 

Hans Maaskant. 

Het redactieteam is op mij na jong en energiek en zit vol frisse ideeën. Dit overigens vrij anoniem en 

daarom leek het mij leuk u een keer een foto te laten zien van het gehele team. 

 

 Toch is het niet puur lol, er moeten ook harde noten worden gekraakt. Neem nu de mail van Iwan van 
Aken, onze kersverse clubrecordhouder op de 400m. Hij bracht LUL (Lopers Uit Lith) onder onze 
aandacht. Wij kunnen hun website www.lopersuitlith.nl onder uw aandacht brengen en het feit dat hun 
clubkampioen de titel De grote LUL heeft gekregen. Maar zit u daar op te wachten? 
 
Waar zit u eigenlijk op te wachten? Wij vullen dat in, maar zeker weten doen we het niet. Dan is er ook 
nog een bestuur die alles maar goed moet vinden. Zo wilden wij op kosten van de club naar de 
marathon van Honolulu om daar een Spurtvullend verhaal over te schrijven. Te duur vond het bestuur, 
stuur maar een Zuid Afrikaan naar de Ysselloop was het alternatief. Het zei zo. 
 
Toch slagen we er elke keer weer in nieuwe mensen te vinden met hun eigen verhaal. Ype 
Dijkstra,een kersvers lid, heeft als een moderne Newton een prachtig verhaal over zwaartekracht 
geschreven. Wie volgt? 
 
Het clubtenue is natuurlijk veel meer dan de site en het clubblad ons visitekaartje. Eind mij trok ik mijn 
oude visitekaartje aan en tijdens het warmlopen bleek het elastiek in het broekje zijn langste tijd gehad 
te hebben. Wat creativiteit met een hoop veiligheidsspelden loste het probleem tijdelijk op. Thuis 
verdwijn het gelijk in het chemisch afval. Bij Runners World een nieuwe gekocht en wat bleek, voor 40 
euro zat ik compleet in het nieuw en nog merk ook (Craft). Mensen ik zie werkelijk geen reden waarom 
niet nog meer mensen een clubtenue aanschaffen.  Groen zegt: loop een blauwtje. 
 

http://www.lopersuitlith.nl/


 

Hardloop4daagse 2011  vrijdag 10 t/m maandag 13 juni  Veluwe(se) Vrouwen estafetteteam 
 
Net als vorig jaar wilden we weer mee doen met de estafette en ook dit jaar waren alle meiden op 1 na weer van 
de partij. We gingen dus op zoek naar een zesde dame voor de zaterdagochtend etappe. Dat bleek geen 
gemakkelijke opgave. De lange afstanddames die in aanmerking kwamen hadden zich al voor de 60 km 
ingeschreven en deze etappe was van de 100 km. Na tevergeefs wat rondgemaild te hebben besloten we 
uiteindelijk een oproepje op de site te laten plaatsen. Dit oproepje heeft de site nooit gehaald want webmaster 
Fiona ging deze uitdaging zelf aan. Team compleet!                 coach Iris 

                                                                                                              

 

 

van links naar rechts:  
Ashley van de Leemkolk 
Nelleke Evers 
Simone Middelveld 
Iris Sielias 
Anneke Prenger 
Fiona Markus* 

tweede etappe 20.4 km Fiona 
Slechts enkele weken voor het grootste Hardloopfestijn van Nederland kreeg ik een mail van Nelleke in mijn mailbox 
met de vraag of ik misschien tijd en zin had om een bijdrage te leveren aan het blauwe estafetteteam bestaande uit 
alleen maar gezellige dames. Dit gedurende de Hardloop4daagse in juni. Mijn eerste reactie was natuurlijk: 
”Keigaaf!”. Toen zag ik de afstand en slikte ik het eerste enthousiasme weer snel weg. Ruim 20km is toch wel erg 
ver en zeker door het bos. Echter als heuse bosfanaat moest dit te doen zijn en het is gelijk een mooie uitdaging. 
Met de voorwaarde dat ik deze afstand mocht afstrepen als allereerste halve marathon op mijn hardlooplijst gaf ik 
het JA-woord aan de groep. Als ik met een rustige duurloop op het Leesten het team compleet en tegelijk zeer 
gelukkig kon maken was het eigenlijk gewoon onmogelijk om nee te zeggen tegen deze lieftallige meiden!  
Voor het zelfvertrouwen liep ik nog een duurloop van 16km en maandag had ik geen enkel pijntje of last van de 
benen. De zenuwen gierden driftig door het lijf toen slechts anderhalve week voor de daadwerkelijke zaterdag mijn 
hamstring behoorlijk begon te irriteren. Tijdens de Cuneraloop een misstap gemaakt en rust was het advies wat ik 
me zelf gaf. Zelfs wat uren op mijn werk laten schieten om zo helemaal fit aan de start te verschijnen. De bewuste 
zaterdagochtend waarop het moest gaan gebeuren stond ik al vroeg op en kreeg ik al snel een SMS-je van Iris: ”Hey 
Fiona, straks heel veel succes!! Zet hem op! Groetjes Iris”. Met deze motiverende woorden ging ik op pad.  

 

eerste etappe 17.1 km Simone 
Eindelijk was het weer zover, de H4D. Ik ging met een goed gevoel naar de 
start. Een goede voorbereiding: de kilometers in de benen, de route diverse 
keren gelopen en aan mijn snelheid gewerkt. Mijn teamgenoten 
informeerden van te voren wat voor een tijd ik in mijn hoofd had. 1.45 dan 
zou ik blij zijn. Eerst nog even een team foto met stand in* voor Fiona: 
Jolanda Schenk, toppie! Vervolgens naar de start. Het startschot en gaan. 
Na de eerste kilometer liep ik naast iemand die dezelfde snelheid en 
paslengte had. Na het checken van wederzijdse verwachtingen besloten we 
samen verder te lopen. Hierdoor werd het makkelijker. Wat minder met 
mezelf bezig, erg prettig. De eerste 6 kilometer zaten er op voor ik er erg in 
had! De eerste waterpost juichte ons naar hen toe. Wat deed dat goed! Via 
Hoog Soeren naar de echoput en door naar het Lammertspad. Daar 
stonden mijn teamgenoten en zei mijn loopmaatje Sander tegen mij: Wat 
ben jij populair zeg! Ja hè?! Bij de laatste 2 kilometer vroeg hij of ik nog wat 
over had. Dit werden de snelste 2 kilometers. Het resultaat was een mooie 
eindtijd. 
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De fietsen werden uit de kelderbox gehaald en samen met mijn vader ging ik op weg naar het Leesten. Met soe-
pele benen liep ik even later door het bos met vlak voor me Ronald Brouwer, die de tweede etappe van de 100km 
op het programma had staan. Ik besloot om langzaam, maar gestaag, bij hem aan te sluiten. Bijna had ik hem te 
pakken toen Hans van Driel en teamlid Nelleke Evers uit het niets opdoken.  
Nelleke met haar welbekende blauwe klapperhandjes. Ze probeerde van  
Ronald een foto te maken en zag hierbij schijnbaar niet dat ik er vlak achter liep. 
Met een luide schreeuw zwaaide ik naar haar, maar de tweede actiefoto kon  
niet meer worden gemaakt. Nelleke dacht hier overigens heel anders over. Van  
achteren hoorde ik haar brullen:” Fiona, wil je even stoppen??”. Natuurlijk  
stopte ik niet, want Ronald was bijna naast me. Toch draaide ik me plots om en  
liep enkele meters achterstevoren zodat Nelleke me alsnog op de foto kon  
zetten. Al lachend vervolgde ik mijn weg, maar Ronald was weg en ging zelfs  
steeds harder. Ik liet hem gaan en genoot met volle teugen van het prachtige  
bosgebied. Lekkere heuvels en her en der los zand. Om te smullen zo lekker.  
Op het ellenlange fietspad, dat maar niet leek te stoppen besloot ik wederom  
om het asfalt zo snel mogelijk te verlaten.  De vrijwilligers en tegemoetkomende  
AV Veluwe loper Frank de Graeff keken mij dan ook zeer verrast aan. Lopen op  
het fietspad was volgens hen toch veel gemakkelijker? Ondertussen was ik bij de tweede waterpost en zag ik een 
aantal blije gezichten. Het water smaakte goed en het gaf me voldoende pret en energie om weer verder te 
buffelen door het bos. De kilometers gingen nog steeds voortvarend, maar ik moest hard lopen om die avond nog                               
thuis te mogen slapen. Mijn vader had ondertussen als mijn trouwe supporter het verhaal verspreid dat ik binnen  
                                                                  de twee uur moest finishen om in mijn eigen bedje te mogen slapen. Tja,  
                                                                  dan ga je wel harder lopen! Leuk dat hij en vele andere loopmaten langs  
                                                                  zijlijn stonden. Vooral de sportdrank van Freddie Dooijeweerd gaf me  
                                                                  vleugels en de afstand kon daarna dus niet meer kapot. Met nog vijf  
                                                                  kilometer te gaan bedankte ik iedereen die ik passeerde. Iedereen  
                                                                  bedankt, want zonder jullie was ik zeer zeker verdwaald in het bos.                 
                                                                  Alleen dankzij jullie was ik op tijd bij de finish en mocht ik met mijn vader  
                                                                  mee naar huis! Met een prachtige eindtijd en een fantastische ervaring  
                                                                  kwam ik over de eindstreep. Nelleke had vrij genomen en stond dus  
                                                                  alweer klaar bij de finishstreep. Teammaatje Simone Middelveld stond er  
                                                                  ook, maar kwam net iets te laat aanlopen. Haar woorden waren  
                                                                  letterlijk:”Ben je er nu al? Ik dacht dat je pas tegen 13.00 binnen zou  
                                                                  komen??” Dit gaf me net dat steuntje in de rug om de dag erna samen  
                                                                  met teamlid Iris wederom voor zo’n 20km op pad te gaan. Aan het eind  
                                                                  van het Pinksterweekend 40km hardgelopen, 70km gefietst en minstens  
                                                                  100x op mijn oranje fluitje gefloten als verkeersregelaar én supporter. Tot  
                                                                  editie nummer elf. Misschien ben ik dan wel gek genoeg om me aan te  
                                                                  melden voor de 60 kilometer of anders is er altijd nog de leukste  
                                                                  estafette van de Veluwe.. 
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< Fiona na 20,4 km met papa Markus 

 
 
Derde etappe 14.6 km Nelleke 
Ik nam de derde etappe in Loenen voor mijn  
rekening. Al 2 keer eerder in vorige edities gelopen. 
Dus parcours bekend. Veel te hard van stapel 
gegaan, dacht zeker de jongelui (o.a. Ashley en 
Miriam) nog bij te kunnen houden ;-) Bij de derde 
kilometer al lopen kokhalzen met ook nog eens 
vreselijke steken in mijn zij. Stapvoets verder, slik, 
Wat een amateur!  
Bij km 5 kwam mijn superfan Tonnie Stouten, die  
even een fiets had geleend, naast mij fietsen en  
zette me op mijn plaats. De rest liep vanzelf en ik  
kwam 2 minuten eerder dan de 2 vorige keren over  
de finish. Lag het aan het goede weer, was de  
afstand te kort of toch aan de jongelui?  
Ik was in ieder geval super tevreden.  
Volgend jaar weer maar dan wel graag een  
andere etappe. 
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Zesde etappe 20.3 km Anneke 
Net als vorig jaar was ik door het team uitverkoren om de 
laatste etappe te lopen. Dit jaar kon ik door omstandigheden 
niet voor het klassement (60 km) lopen. De enorme druk die 
door mijn teamgenoten toch nog op mijn schouders was 
gelegd (je hoeft maar een paar seconden goed te maken en 
we stijgen een plekje) viel weg toen bij de start bleek dat 
onze achterstand inmiddels was opgelopen tot 30 minuten. 
Nog nooit zo relaxed gelopen! En wat een fijne route 
vergeleken met de Amersfoortseweg! Halverwege werd ik 
ingehaald door een groepje  mannen, die  commentaar 
leverden op de ploegnaam Veluwese Vrouwen. Terwijl zij zelf 
met zwarte kousen liepen! Daar hadden ze niet van terug! 
 En na de finish als beloning voor een fantastische vijfde 
plaats overall heerlijke krentenwegge, waar we het tot de 
volgende editie weer mee moeten doen. 

 

 
Prijs(krentenbrood)uitreiking 

Vijfde etappe 19.1 km Iris 
Mijn etappe was Hoog Buurlo. Ik had al gehoord dat deze 
erg mooi maar pittig was. Maar ja, dat zijn eigenlijk alle 
etappes wel. De druk van het team was voelbaar en ik 
was niet helemaal fit maar ik kon het team toch niet 
teleurstellen! 
Fiona, die de dag ervoor super had gelopen, kon gewoon 
nog even een etappe met mij mee lopen. Het was een 
prachtige, pittige etappe over heidevelden en langs de 
kathedraal (radio zendstation Kootwijk). In de laatste klim 
kreeg ik ook nog steun van Tonnie. Nou, als ik dan nu 
niet die laatste "berg" op kom.... Ik heb weer 4 dagen 
genoten en misschien dat ik volgend jaar zelf de 
uitdaging van de 60 aanga!  Bedankt Veluwe! 

Eerste vrouwenteam eindtijd   
100 km   9:17:15 

 

Vierde etappe 8.4 km Ashley 
Zondag de 12e was het aan mij om het estafettestokje over te nemen. Namens het team mocht ik de Tijdloop in 
Berg & Bos lopen. Terwijl ongeveer half Apeldoorn richting de Apen- 
heul liep, probeerde ik in te lopen. Met vermoeide en nogal stijve  
benen stond ik vervolgens in de paardentrailer te wachten tot ik van  
start mocht. Het advies dat ik kreeg was: “Ashley, ga niet te hard van  
start.” Graag had ik volle bak willen gaan op zo’n korte afstand, maar  
omdat de beentjes niet vooruit wilden en ze maandag nog eens  
20,3 km mochten lopen, heb ik het advies opgevolgd. Ik ben lekker  
rustig van start gegaan. De eerste 2km ging redelijk, ik liep de benen  
aardig los en er stond mij gezelschap op te wachten in de vorm van  
Frank de Graeff. Tot het 4km punt heeft Frank achter mij aan mogen  
hobbelen en mij onderweg gecoacht. Hoewel ik door twee snelle  
heren ben ingehaald, heb ik zelf twee dames uit Potsdam mogen  
inhalen. Na 5 km was mijn zogenaamde “tank” helemaal leeg.  
Vreemd, gezien ik een lange afstandloper ben…haha! Door het toe- 
juichen van mijn teamgenoten, Tonnie Stouten, Bas en de vele vrijwilligers die mij in het bos ook nog eens de 
goede weg wezen, heb ik de laatste 3km nog redelijk door kunnen lopen. Uit het bos naar de laatste 400m toe 
kwam ik Bas en Geralda tegen en schreeuwde ik: “Ik ga nooit meer 60km lopen.” Na de finish nam ik deze 
woorden gelijk terug… Hoewel ik dit bij verre de zwaarste etappe vond, heb ik wederom genoten. Nu ik toch aan 
het woord ben wil ik de organisatie, vrijwilligers en de volgende heren; Seran, Ronald, Mynko en Arno bedanken. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Kramer loopt 24-uurs 

Op zaterdag 11 juni 2011 liep Willem Kramer in 

Delmenhorst een 24 uurs en wel de 

Burginsellauf. Aan het einde van de rit zette hij 

een afstand van106,224km op de teller.  

 

Willem:"Erg sfeerrijke loop, met uitstekende 

verzorging. Nou, het is een grote afstand, maar 

binnen 24 uur is het maar zeer bescheiden.  

 

Na 75 km. kreeg ik op beide voeten grote 

blaren en daardoor ging het daarna erg 

moeilijk. Toen heb ik 7 uur rust gehouden en 

daarna nog ruim 30 km gelopen. Ik wou in ieder 

geval 100 km halen.... 

 

Maar weet niet of ik het ooit nog doe! Misschien 

in Steenbergen? Jammer dat ie niet meer in 

Apeldoorn gehouden wordt. 
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Hardlopersbingo voor in de auto 

Geschreven door Fiona Markus 

De zomervakantie is in volle gang en menigeen is al op vakantie geweest, is nu op vakantie of heeft 

het pretfestijn nog in het vizier. Met de hardloopschoenen natuurlijk in de achterbak. Tenminste als het 

thuisfront en het lichaam wil meewerken. Wie kent het niet: pijn in de rug, een lichte verdraaiing van 

de knie en de achillespees die maar blijft sputteren. Verstandig om dan tijdig de veters los te laten en 

al zuchtend en kreunend de fiets te betreden om zodoende toch je portie energie te kunnen botvieren 

op iets anders dan je partner, collega’s, kids of ander welwillig persoon die toevallig binnen 

handbereik passeert. Je lichaam is ook toe aan wat vakantierust! Maar wat te doen met de 

afkickverschijnselen? 

Om de tijd vrolijk door te komen hierbij een leuk vakantiespel om mentaal toch nog met het hardlopen 

in de weer te zijn. Binnenkort uitgebreid op de markt verkrijgbaar met als titel “Hardlopersbingo”. Niet 

alleen voor op de camping of in de auto, maar zeker ook te gebruiken bij een willekeurig 

hardloopwedstrijdje. Ideaal spel dus voor het gehele gezin. Hierbij al een klein voorproefje en 

eventuele opmerkingen en beeldende aanvullingen kunnen worden gestuurd naar de redactie van de 

SPURT. Bedankt alvast voor het meedenken. 

Knip uit, kopieer en veel plezier ermee! 

Loper met kind 

op de fiets 

ernaast 

Lange 

afstandloper 

van minimaal 

1.90m 

Loper met kaal 

hoofd 

Loper met 

kaarsrecht 

bovenlichaam 

Loper met 

opgeblazen 

wangen 

Beginnende 

loper 

Loper met X-

benen 
Loper met bril 

Loper met 

gestrekte 

armen 

Loper met 

wiegende 

armen 

Korte 

afstandloper 

van maximaal 

1.60m 

Loper met 

snor 

Achteruitloper 
Loper met een 

petje 

Loper op blote 

voeten 

Loper met 

ballon aan het 

shirt 

Loper met O-

benen 

Loper met 

baard 

Muzikale loper 

met oordopjes 

Loper met 

vrolijke 

paardenstaart 

Loper met 

ogen dicht 

Loper die 

voorover hangt 

Loper in de 

modder 

Loper met 

kniesokken 

Loper in 

flitsend 

wedstrijdoutfit 

Loper met 

katoenen trui 

Loper met 

regenpak 

Loper met 

ontbloot 

bovenlichaam 

Loper zonder 

sporthorloge 

Loper met 

rood hoofd 
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Lopen voor en na je vijftigste (deel 2)  Joop Scheltens 

 

Iedere avond vóór het naar bed gaan   

 Korte training: Twee oefeningen:  

 

Oef. 4 Voor de trap gaan staan. Hak op vierde 

trede, been gestrekt, neus naar de knieën Elk 
been twee keer een kwart tot een halve 
minuut. Effect: Rekken van been en bilspieren, 
lenig heupgewricht. Dat gaat niet meteen 
makkelijk. Over de laatste 10 cm tussen 
neuspunt en knieën heb ik 3 maanden gedaan. 
Maar nu gaat het dan ook soepel. Soms 
zeggen mensen tijdens zo‟n rekoefening: “Ik 
kijk maar niet naar jou.” En dat is prima, maar 
alles is trainbaar. Is het nodig? Nou, kijk eens 
wat ze bij loopscholing zeggen: „Geen 
overbodige bewegingen‟. Dan moet je o.a. je 
bovenlichaam stil houden tijdens het lopen en 
dat kan alleen als je soepel bent in je 
gewrichten tussen heup en bovenlichaam.   
Bij deze oefening pak ik mijn tenen vast en trek 
die richting neus om meteen de kuitspieren te 

rekken.  

 

 
mogelijk zakken, afwisselend met gestrekte en 
licht gebogen benen. Aantal keren langzaam 
opbouwen. Effect: Je kweekt sterke kuitspieren 
en je rekt die, samen met de achillespezen. Ik 
doe het nu met één been tegelijk, dan kan het 
andere uitrusten. Als je de volgende morgen je 
kuiten voelt heb je teveel gedaan: je moet 
gemakkelijk in een nacht kunnen herstellen. 

 

Oef. 5 Voorvoeten op onderste traptrede, 
hoog op de tenen en vooral langzaam zover  

 

 

Groter longvolume 

Rekoefening voor borstspieren en bindweefsel in de gewrichten van de borstkast: een zo hoog 
mogelijke borst opzetten. De meeste mannen kunnen dat en doen dat als echte hanen, graag in 
figuurlijke zin, maar dit is precies wat letterlijk met dat woord bedoeld wordt: je ribbenkast zo hoog 
mogelijk en zover mogelijk naar voren brengen door hééél diep in te ademen. Vrouwen kunnen het 
dus ook, toch? Dat kun je makkelijk trainen tijdens herstelfases van een interval training. Dan vooral 
combineren met rechtop lopen en de schouders naar achteren brengen. Ouderen hebben de neiging 
om krom te groeien. Om dat te voorkomen moet je er dus vanaf je 50

ste
 aan werken. En met een 

groter longvolume hijg je minder. Ik voel dan het lood uit mijn dijen verdwijnen. Na drie maanden 
trainen begin je het te merken. 

Voeding 

Ik eet gezond. Mijn vrouw is kooklerares en die kookt gezond! 
Ik ben een paar jaar geleden begonnen met bij iedere maaltijd een beker water te drinken, naast wat 
ik per dag al dronk. Mijn neuro-dorst-prikkels begonnen namelijk minder te worden. Na mijn 
zaterdagse training van 25 km, vergat ik een keer extra te drinken omdat ik gewoon geen dorst 
voelde. Maar ja, als je middagplas op sterke koffie lijkt, wordt je wel wakker. 
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4 á 5 keer per week: Aanvullende krachttraining 

Oef. 6 zonder plaatje. Diepe kniebuigingen. 

Aantal langzaam opgevoerd en later een 
dumbelltje van 5 kg in iedere hand erbij 
nemen. „Dead lift‟ heet dat geloof ik. Dat doe ik 
nu 40 keer. Als je de volgende morgen je dijen 
of kuiten voelt heb je teveel gedaan. Effect: 
lenige knieën, sterke dij- en bilspieren. Bij mij 
werken de knieën nu geruisloos. 
Oef. 7 Liggen op je buik en benen gestrekt, 
gewicht aan je enkels, beide onderbenen 
verticaal en weer terug. Effect: sterke bil- en 
rugspieren en daardoor minder blessure 
gevoelig bij sprintjes voor je basis snelheid en 
heuveltraining. Series van 12 keer langzaam 
uitbreiden. 

 
Oef. 8 Liggen op je rug, onderbenen verticaal, 
beide benen strekken met  zo zwaar mogelijke 
gewichtsbanden om je enkels, 7 keer zo ver 
mogelijk overeind komen, weer gaan liggen en 
heel even de benen verticaal ontspannen. En 
dat geheel 7 keer. Met veel minder beginnen. 
Effect: Sterke dijbeenspieren. Je kunt niet 
zonder. Als je de volgende morgen je dijen 
voelt heb je teveel gedaan. Je kunt het ook 
gewoon op een stoel doen en het overeind 

komen vergeten, maar sterke buikspieren zijn 
ook nooit weg, voor de balans met de sterke 
rugspieren van oef. 7. 

 
 
En soms, zo gauw ik iets voel aan de voorkant 
van het onderbeen: 

 

Oef. 9 Zitten, voeten van de grond en met je 

tenen of voorvoet een gewicht optillen. Effect: 
sterke scheenbeen spieren, dus minder kans 
op shin splints, een overbelastingsblessure in 
het onderste tweederde  deel van het 
voorbeen. Til je voorvoet op en je voelt hem 
aanspannen. 

 

Ik doe ook krachttraining voor armen en schouders om daar ook spierballen te kweken, maar dat laat 
ik even buiten beschouwing. „t Is ook niet meegerekend in de tijdschatting. 

En nu? 

En dit allemaal doende, ben ik 73 geworden. En ik weet natuurlijk niet hoe het gegaan zou zijn zonder 
al dit gedoe, maar dat is een oude bekende dooddoener, nietwaar? 
En achteruit gaat het! Ik heb nu zaterdagmorgen en dinsdagavond afgehaakt bij de snelste groep. Als 
sprinter  genoot ik altijd van een minuutjes intervaltraining. Nu moet ik vaststellen dat ik achteraan loop 
bij zo‟n training. Dus heb ik tegen mezelf gezegd wat je als trainer wel eens tegen een loper moet 
zeggen: Doe een stap terug en ga lekker lopen bij een groep die je bij kunt houden. Soms vinden 
mensen dat geen goed idee, omdat ze het zo gezellig vinden in de groep waarin ze lopen. Maar ik kan 
je zeggen: ik heb aan bijna alle groepen wel eens training gegeven en geloof me: alle lopers in alle 
groepen zijn gezellige en aardige mensen! Zelfs de trainers!  
En zo is er een eind gekomen aan het leven van het minuten mannetje, zoals Ep Winterman mij al 
noemde in de tachtiger jaren toen we op initiatief van Rinus Groen begonnen waren met 
intervaltraining. Het tempo dat ik toen vele hele minuten vol kon houden, loop ik nu nog in halve 
minuten. Maar het blijft leuk en ik hoop nog een paar jaartjes mee te kunnen. 

 

Noot  redactie: 
In het vorige nummer was niet voldoende ruimte voor het hele artikel, maar dit is dus het 

tweede deel dat gaat over de andere oefeningen die Joop dagelijks of wekelijks doet 
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10 EM IJsselloop Deventer  Shayne Rookhuyzen 

Op zondag 17 April nam ik deel aan de IJsselloop in 

Deventer, een wedstrijd die al is gewonnen door 

bekende lopers. Wel zwaar want ik moest heel diep gaan 

vanwege de warmte, wind en de concurrentie. Het 

massale publiek ondersteunde ons echter zo goed dat 

het leek of ik aan de Olympische spelen mee deed. Ik 

besloot op het laatste  moment mee te doen. Op de 

zaterdag vooraf ging ik naar Deventer om te logeren bij 

mijn vriend en collega's Marco nadat we allebei  een 

paar uur eerder waren geschorst op het werk (een lang 

verhaal). Marco en ik heb een goede klik, we zijn goede 

vrienden, hij is een voormalig chef-kok en maakte een 

geweldige maaltijd. Door bij hem te logeren hoefde ik me 

niet bezig te houden met parkeren en te haasten voor de 

start. 

We waren dus geschorst op het werk en daardoor 

voelden we ons toch een beetje ontdaan, maar ik had 

een oplossing om uit de put te komen. De oplossing, de 

film INVICTUS (het ware verhaal van het Zuid-Afrikaanse 

Rugby Team dat in 1995 de World-Cup won tegen alle 

verwachtingen in). De film deed mij voor de 100ste keer 

sneller kloppen en hierdoor kreeg ik meer moraal, nodig 

voor een goede prestaties in de Ysselloop! Marco en zijn 

vriendin vielen in slaap tijdens de film, stom hoor. 

Aan de startlijn de volgende dag zag ik dat er een paar kanjers aanwezig waren, maar niet veel. Op 

deze dag waren er een heleboel wedstrijden en was er dus een flinke spreiding. Je hoorde mij niet 

klagen. De wedstrijd begon snel, 5 km in precies 17.00 sec, maar toen werd het zeer tactisch met een 

heleboel kat(s) en muis spelletjes . Een paar jongens deden nauwelijks kopwerk en wanneer ze dit wel 

deden was het maar voor even en verstoorde het meer het tempo dan dat het nut had. 

Marco was ook komen kijken en vuurde mij aan. Door dat ik hem hoorde en dacht aan onze schorsing 

kon ik gelijk dieper gaan. Dit was voor mij de ommekeer in de wedstrijd, ik nam de kop. Direct na het 

keerpunt zag ik verbaasd dat Johan Kats vlak achter mij liep en een vlak achter hem nummer 3..     

Op het eind liep ik zo hard als ik kon, ik dacht niet aan de winst, prijzengeld of een trofee, maar aan de 

finish zodat de pijn kon stoppen. De steun van het publiek en de mij tegemoet lopende atleten was 

enorm, zelfs de motoragent die voor me reed keek steeds nerveus achterom of mijn concurrenten 

dichterbij kwamen.  

Toen ik tenslotte bij de brug kwam en flink omhoog moest sloeg de twijfel toe en ging ik zenuwachtig 

achterom kijken om te zien waar mijn naaste concurrenten waren. Gelukkig zag ik opeens Elbert en 

Tonnie die schreeuwden; je hebt 200m, je hebt het!  De laatste kilometer duurde eeuwig, de brug was 

stijl en er stond veel wind. Maar toen ik langs de oude stadsmuren liep kwam ik helemaal tot rust. 

Plots kwam ik op het stadsplein en liep tussen honderden mensen die allemaal juichden. 
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Wat een kick, het voelde alsof ik de winnaar van de Olympische Marathon was. Ik wees naar de 

hemel, zoals ik altijd doe als ik win, ter nagedachtenis aan mijn goede vriend Glenn die overleed in 

een parachuteongeval in 2009. Ik kende Glenn maar een paar jaar, maar ik heb veel geleerd over het 

leven, niets kreeg hem klein, zijn leven inspireert mij nog steeds, schorsing of geen schorsing!  



 

 

 



 

 
 

De wedstrijdcommissie  
 
29 maart jongstleden bezocht ik de algemene ledenvergadering van onze atletiekvereniging. 
Het bestuur bestaande uit voorzitter René van Vliet, algemeen bestuurslid Elbert Voogt, penningmeesteres 
Marianne van der Veen en aankomend secretaris René Harmsen zaten vooraan. Zodat iedereen kon zien wie ons 
bestuur is; leden die belangeloos veel vrije tijd aan onze club besteden. Net als de wedstrijdcommissie waarvoor 
applaus werd gevraagd. Applausje voor de wedstrijdcommissie! Maar wie zijn dat dan? Waarom niet het beessie 
bij zijn naam noemen? Dan kunnen de aanwezige leden ook zien net zoals bij het bestuur welke mensen dat zijn. 
Er worden jaarlijks maar liefst 6 wedstrijden/prestatielopen en 2 baanlopen door hen georganiseerd. En dan heb ik 
nog niet eens het Clubkampioenschap, de 6 etappes van de  Hardloop4daagse en de Waterschapsdag 
meegerekend.  
Voordat een loop tot stand komt, komt er heel wat bij kijken. Ik moet eigenlijk zeggen wie komen daar bij kijken? 
Even een voorstellingsrondje; Tonny van de Brink al 23 jaar actief voor AV Veluwe zonder zelf lid te zijn, sterker 
nog zij loopt niet eens en heeft dat ook nooit gedaan. Zij regelt de inschrijvingen, legt startnummers klaar en is het 
infoadres voor de deelnemers. Zij wordt al 15 jaar bijgestaan door Annelies Brouwer, Annelies helpt bij de na- 
inschrijving en doet de tijdregistratie. Annauchka ter Velde regelt al 6 jaar het bijkomende computerwerk. 
Verzorgt bijvoorbeeld inschrijven.nl en voert de deelnemers in de computer in bij de na-inschrijving. Diny Mol al 
jarenlang trouwe hulp bij de na-inschrijving. De parcoursen worden al 23 jaar uitgezet en onderhouden door Hans 
van Driel sinds 3 jaar bijgestaan door Herman Mol. Zij zijn een prachtig team samen. Maar dan zijn we er nog 
niet. We hebben nog onze Lex van de Brink sr. die de opbouw (spandoeken ophangen, waterposten en borden  
                                                                                       neerzetten, muziek verzorgen en dergelijke) en afbouw bij                                                                                
                                                                                      de lopen regelt en hun vergaderingen voorzit. Tot slot  
                                                                                      Annette Voets die er voor zorgt dat er voldoende 
                                                                                      vrijwilligers voor de lopen zijn. 
                                                                                      
                                                                                      Sta af en toe tijdens het lopen van 1 van onze  
                                                                                      wedstrijden eens stil ☺ bij al deze vrijwilligers die deze loop 
                                                                                      tot stand hebben gebracht.                     
                                                                                                                                                             Nelleke Evers 
                                                                                                                                                                                                                 

 < Ook op de cover Lex en Tonny van de Brink 
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Mijn vriend de zwaartekracht   
YD alias Hammie de Rammer 

 
Ondanks het beeld dat we met z’n alle in een plat landje 
wonen, zijn er hier toch diverse prestatieloopjes waar één of 
meer (soort van) heuvels in zitten. Bijvoorbeeld de 
Posbankloop vanuit Velp, de 7-Heuvelenloop bij Nijmegen, en 
de Apeldoornse Midwinter-minimarathon die toch ook naar 
zo'n 90 meter boven NAP gaat. 
 
Als recreantloper met wat meer massa dan gemiddeld, schrijf 
ik hier enkele ervaringen op met omhoog en omlaag lopen. 
 
Zodra ik tijdens het hardlopen namelijk het hoogste punt van 
een heuvel heb bereikt, gaat bij mij de turbostand aan. Ik stort 

me dan niet geheel ongecontroleerd 
naar beneden, maar wèl laat ik de 
zwaartekracht flink zijn werk doen. Het 
is daarbij natuurlijk niet de bedoeling om 
zo hard te gaan dat je het risico gaat 
lopen om als een dolle zot in de berm te 
crashen. In een hardloopartikel op 
internet werd dit fenomeen ook wel 
vergeleken met een ski-afdaling, wat ik 
een goeie vergelijking vond. Een deel 
controle, en een deel overlevering aan 
de afdaling. 
 
Wat mij verder opvalt, als ik mee doe 
met een prestatieloop, is dat er bij de 
afdalingen maar weinig mensen zijn die 
op dezelfde manier naar beneden 
rennen. Het gros daalt ietwat remmend 
af, wat mij persoonlijk vervelend lijkt 
lopen. Los daarvan zie ik de afdaling 
ook een beetje als het te gelde maken 
van de energie die het kost om de berg 
op te komen. En zeker met wat meer 
massa dan gemiddeld, is het berg-
oprennen een behoorlijke 
energieverslinder. Daarvoor kreeg ik de 
tip om met zo klein mogelijke passen te 
rennen, zodat die last gespreid wordt.  
  
Rest nog het probleem van drukke 
afdalingen bij de wat massalere loopjes.  
 

Het vervelende daarbij is dat je in dergelijke situaties 
nogal eens vast komt te zitten achter op-een-rijtje-
lopende theekransjes en bedrijventeams.  
Zolang hardlopen geen full-contact sport is (waar ik 
overigens niet voor pleit), blijft dit echter een probleem. 
Wat verder vooraan in het startvak gaan staan helpt 
iets. Gewoon sneller worden helpt ook, zodat de 
mensen om je heen überhaupt al harder lopen. 
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HARDLOOP4DAAGSE 2011  DE TERUGBLIK    Frans Nab 
 

De hardloop4daagse bestond voor mij dit jaar uit een estafetteteam op de been brengen en dus 1 etappe lopen 
en als vrijwilliger meehelpen, waarbij minimaal 1x bij de materiaalploeg. Al vroeg in het jaar met het gezin 
overlegd en we hadden geen concrete plannen voor de pinksterdagen. Voor het estafetteteam heb ik links en 
rechts wat mensen gevraagd en gemaild, uiteindelijk uitgekomen met een prachtteam met als naam: GOUWE 
BLAUWE en bestaande uit Jan Dijkstra, Iwan van Aken, Johan Voorhorst, Tim van den Brink, Arno Manschot en 
mij persoon als teamcaptain.  
 
Bij Nemi, dit jaar de vrijwilligerscoördinator van de 4-daagse, mij aangemeld voor 4 dagen onder restrictie van de 
zondagavond. Daar heb ik de etappe ‘Hoog Buurloo’ gelopen voor ons team. Voorkeur voor een vrijwilligersplek 
had ik niet, doe maar troubleshooter of ‘laatste man’ hebben we afgesproken want vlak voor zo’n evenement zijn 
er altijd wat wijzigingen of afzeggingen. 4 dagen materiaalploeg is het geworden vanwege wat onderbezetting 
daar.  Veel woorden van dank gehoord, tevreden deelnemers gesproken en gezien. Uitgeput en moe van hun 
geleverde prestatie en even later weer met een glimlach op hun gezicht. Campinggasten die het reuze naar hun 
zin hadden. 
Dit alles is mogelijk gemaakt door inzet van bestuur, sponsors en vrijwilligers. 
Zonder sponsor is er geen geld, 
zonder bestuur geen organisatie en 
zonder vrijwilligers geen realisatie. 
 
Waarom doen wij dit alles, wordt of 
ben je vrijwilliger? Is het omdat we 
gevraagd worden door de 
vrijwilligerscoördinator, is het uit 
liefde voor de club en voor het 
lopen, of is het het hardloopvirus? 
Ik denk het laatste. We zijn 
geïnfecteerd met het hardloopvirus!  
Het krijgt je te pakken! Het werkt 
verslavend!  Je wilt meer!  Het is 
besmettelijk! Hele families moeten 
eraan geloven zie o.a. de familie 
Winterman, Brouwer en VD Brink. 
 
Voor mij waren het 4 dagen 
buffelen. De gemaakte uren staan 
niet in verhouding tot wat de lopers 
gemaakt hebben. Van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat. Alles organiseren rondom start en finish. De pannenkoeken, 
het Asia buffet, Dolf Janssen, en als slot de prijsuitreiking heb ik voor het grootste deel niet gezien. 
Op pad met een geweldige ploeg mensen, de hardloop4daagse van een hele ander kant gezien en beleefd. Ik 
had het op deze manier niet willen missen. Met ons estafetteteam hebben we een prima 3

e
 plaats bereikt. 

 
Ik kan en mag terugkijken op een geweldige 4-daagse. 
Volgend jaar weer?  Als solo loper, vrijwilliger of met het gezin weer de pinksterdagen kamperen. 
Wie zal het zeggen, ik heb nog tijd genoeg om hierover na te denken en een keuze te maken. 
 
Als laatste een dankwoord aan: 

 Mijn gezin (vrouw en kids) die mij de ruimte hebben gegeven om dit te kunnen doen. Zij hebben mij 
tenslotte de pinksterdagen amper gezien. 

 De materiaalploeg onder leiding van Liebrecht, het was me een waar genoegen om erbij te zijn. 

 Mijn maatjes van het GOUWE BLAUWE team.  Heren op naar de volgende wedstrijd! 

 Aan alle overige vrijwilligers die de hardloop4daagse 2011 tot een feestje hebben gemaakt. 
 



19 
 

NK Masters 2011 

In een bijzonder winderige zaterdag 18 juni in Den Haag 

vond op het NK Masters plaats. AV Veluwe had op de 

5000m twee ijzers in het voor: Tonnie Stouten en Ton Smit.  

Beide Tonnen zijn grossiers in Nederlandse titels en 

jammer genoeg heeft de gemeente Apeldoorn vanwege de 

astronomische kosten de sportpenningen voor 

Apeldoorners die  een Nederlandse titel hebben gewonnen 

afgeschaft in 2012. Ton senior (60) won met overmacht 

goud in een nieuw clubrecord van 17.51.33. Ton junior 

moest genoegen nemen met een ondankbare 4e plek, 

maar de concurrentie was dan ook zeer sterk.  

"Woensdagavond 6 juli hebben 8 beginners gelopen voor het half uur. Zenuwachtig, maar wel 

goed voorbereid zijn ze er 

aan begonnen. Met twee 

vingers in de neus heeft 

iedereen de 30 minuten 

gehaald. Zelf Ron, die 

geblesseerd was uitgevallen 

aan het begin van de cursus, 

was gekomen om de rest 

aan te moedigen! Klasse 

Ron.. Wij hopen dat iedereen 

het virus te pakken heeft en 

vele blessurevrije kilometers 

zal maken."  
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Drillen met die billen 
Geschreven door Fiona Markus 
  
In april van dit jaar stond voor mij een spannende bootcamp-training op het programma. Deze 
spectaculaire discipline is jaren geleden reeds overgewaaid uit Amerika en is inmiddels in diverse 
vormen al in ons land geïntroduceerd. Voor mij was het in ieder geval een opkomende hype. Zeker 
omdat het zich ditmaal in een doodgewoon park in Apeldoorn afspeelde.  
 
Ik merkte al snel dat er meer paden in het Matenpark zijn dan ik ooit had gezien. Het leek warempel 
wel een bos! Gek dat je hier op deze wijze achter moet komen. Al 13 jaar woonachtig in Apeldoorn en 
nu pas op de hoogte van het bestaan van het prachtige Matenpark kwam. Tja, dat krijg je als je 
gewend bent om in het Orderbos te vertoeven.  
 
Al met al was het die eerste avond al direct dolle 
pret. De oefeningen en duo-opdrachten begonnen 
allemaal nog relatief rustig. Bij het loopgedeelte 
waren het met name de loopsters die het 
voortouw namen. Bij de armoefeningen gingen de 
mannen en de bodybuilders aan kop. De dames 
lieten zich echter niet kennen en gingen 
voortvarend door tijdens de avonden 
daaropvolgend.  
 
De toon was duidelijk gezet en helaas voor de 
diverse enthousiastelingen moest de huidige 
trainer afzeggen vanwege longklachten. Gelukkig 
was ik de gek om de groep onder mijn hoede te 
nemen. De stoere bodybuilders haakten hierdoor 
mogelijk al bij de tweede avond.  Gezien mijn 
uitgebreide ervaring op trainingsgebied (als trainer 
én atleet) ging het me aardig goed af. Ik vond het 
in ieder geval plezierig en kreeg er ‘keiveel’ 
energie voor terug! Het lukte me warempel om 
iedereen te blijven prikkelen en dat was machtig 
om te zien.  
 
Na een paar weken zijn onze armen, benen en 
buikspieren steeds sterker geworden en gaat het 
lopen ze ook steeds gemakkelijker af.  Jammer 
genoeg is er nog geen waterdruppel gevallen en 
mochten we alles nog op het droge gras doen. Ik 
wacht nog met smart op de heuse plensbui en 
hoop dat ik ze dan echt als beesten te keer zie 
gaan.  
 
Gelukkig zijn er voor de ongeduldige lopers deze 
zomer diverse blubberraces en dan kunnen ze 
lekker buikschuiven in het water en de modder.  
In September neemt de oorspronkelijke trainer het stokje weer van me over, maar het lijkt me keigaaf 
om het ook bij AV Veluwe op het programma te krijgen.  
 
Wie durft kan zijn of haar interesse natuurlijk altijd melden bij de trainingscoördinator! Ik ga 
ondertussen lekker veilig en droog thuis door om zo mijn benen, billen, buik en borsten lekker stevig te 
houden. Op het moment van schrijven zit ik door licht blessureleed op de bank te wachten totdat ik 
weer kan en mag rennen. De conditie hou ik ondertussen op peil met wat verkenningstochten op de 
fiets op zoek naar mooie bootcamp-locaties in de regio.  
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Brockenlauf                                                                                   Ep Winterman 

De middengebergtes in Duitsland zijn in Nederland vooral bekend als skigebieden in de winter. 

Ze zijn meestal binnen in een paar uur per auto te bereiken. Zomers zijn ze bij veel mensen ook in trek  

als wandelgebieden. We hebben het dan o.a. over het Sauerland, Thüringerwald en de Harz. De 

laatste twee vroeger onderdeel van de voormalige DDR. In de Harz ligt het hoogste punt van Noord 

Duitsland “De Brocken”. Deze  1142 meter hoge bult  geeft zijn naam aan twee hardloopwedstrijden. 

De Brocken marathon en de Brockenlauf. Over de laatste wil ik het hier hebben. 

Deze loop ,die voor het eerst werd georganiseerd in 1927 (met 17 lopers aan de start) start in het dorp 

Ilseburg aan de voet van de Brocken en is sinds 1992 25,9 km lang. Als “bijnummer”   is er ook nog de 

10 km Ilsesteinloop  . Naast het feit dat het een zware loop is, we gaan over de top, is het ook een 

historisch interessante wedstrijd. Het doornemen van het jubileumboek uitgegeven ter herinnering van 

het 75 jarig bestaan van de Ilseburger Brockenlaufverein leert  ons dat tussen 1939 en 1954 de loop 

niet kon worden gehouden vanwege o.a de tweede wereldoorlog. Tussen 1960 en tot 1990 was het 

als militair gebied  en  afgesloten.  Dit 

jaar 2011 op 3 september wordt ’s 

morgens om 9.45 uur voor de 41
e
 keer 

gestart vanaf het marktplein in 

Ilseburg. 

In 2003 maakte ik kennis met deze 

bergloop. Ivana had zich in 2000 al op 

de bestenlijsten op de 13
e
 plaats 

gelopen en  vond  dat deze loop ook 

op mijn lijstje hoorde te staan. Dat 

vond ik zelf eigenlijk ook wel. 

Om niet verrast te worden huurden  

Gerrie en ik in maart van dat jaar voor 

een week end een appartement in 

Ilseburg om eens te kijken. Dat 

weekend ondervonden we wat het 

betekende dat de Brocken 300 dagen 

per jaar in de mist ligt. Op een 

wandeling naar boven trok de hemel 

geheel dicht en bovengekomen was zelfs de meer dan 100 meter hoge zendmast  op een afstand van 

10 meter niet meer te zien en er lag een pak sneeuw.  Zou het in september ook zo kunnen zijn? Ik 

vond het steeds leuker worden.  

Op zaterdag 5 september 2003 is het al vroeg druk op de markt in Ilseburg. Dit is in ons appartement 

te horen. Ivana en Thomas met de kleine Kajsa  nog in de wandelwagen zijn er ook. Thomas zal ook 

lopen. 

Na de warming up gaan Thomas en ik richting start. Het is er gezellig druk en langzaam voel ik toch 

een beetje spanning voor dit nieuwe klusje. Stom genoeg had ik mijn wedstrijdsinglet  vergeten. 

Balen!  Maar met de gedachte dat een trainingsshirt met mouwtjes misschien helemaal niet zo slecht 

is als het boven koud zou zijn,kan ik dit balen omzetten in positieve instelling. Er staan zo’n kleine 500 

mannen/vrouwen  aan de start en dan geht’s loss. Het is lekker fris en de weersverwachting is goed. 

Waarschijnlijk zullen we boven een geweldig uitzicht hebben.  De weken ervoor had ik van  Ivana een 

beschrijving van het parcours gekregen die er niet om loog. Hierin stonden een aantal 

herkenningspunten met daarbij aangegeven de hoogte waarop deze zich bevonden. 
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Het blijkt dat we al na 2,5 km 

al naar 337 meter zullen 

stijgen, op 5 km is dit 

opgelopen naar 480 meter. 

Leuk . 

Anderhalve km later zitten we 

op 560 meter en op 9 km is 

de hoogte 947 meter. Het 

heet hier de Hermansklippe. 

We gaan hier scherp linksaf 

over betonplaten . Het uitzicht 

is hier werkelijk schitterend . 

De stijging is 20% en ik zie 

niemand meer die hardloopt. 

Als je het al probeert gaat dit 

nauwelijks langer dan 10 

meter. Zo gaat tot bijna op de 

top . Daar wordt iedere loper  

door een heks met een 

bezem naar beneden 

gejaagd. 

 

Vanaf hier  gaat het hard over 

een stuk asfaltweg richting het 

dorp Schierke.Je moet soms 

opletten dat je niet over de kop vliegt. De asfaltweg wordt al snel verlaten en via een  grote boog 

komen we weer op het parcours uit van de heenweg. De bovenbenen krijgen grote klappen te 

verduren, zo zelfs dat als er even een vlak stuk komt je het gevoel hebt dat de benen zijn volgelopen. 

Op de bos paden moet je  geconcentreerd blijven om te zorgen dat je niet struikelt . Als we in het 

Ilsedal aankomen is het warm geworden. Nu mis toch mijn wedstrijdsinglet. De finish  is toch weer 

verder dan gedacht. De vermoeidheid heeft duidelijk toegeslagen. Versnellen gaat  echt niet meer. In 

verte klinkt dan eindelijk de speaker. Er staat veel publiek. Het resultaat is achteraf niet zo slecht. Ik 

blijk 3
e
 in de M 60 klasse te zijn geworden. Het grote podium op de markt wacht. Thomas is 5

e
 overall 

geworden en 2
e
 in hoofdklasse. Jonge kerel nog. 

In 2004 ben ik nog eens  terug geweest. Ik had 10 minuten meer nodig dan het jaar er voor. Het 

wedstrijdshirt dat ik toen wel bij me had, kon het verschil niet maken. Als ik ooit nog eens terugkom zal 

ik wel starten op de 10 km. Al met al een mooie ervaring. Meer weten? Zie:  www.brockenlauf.de 
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Kennismakingsestafette : Annette Voets 
 
Waarom ben je bij AV Veluwe gaan 
hardlopen en wat spreekt je vooral aan bij 
AV Veluwe? 
Mijn sportcarrière is niet begonnen met 
hardlopen . Op 15-jarige leeftijd ben ik gaan 
basketballen. Het netje van de basket heb ik 
nooit kunnen raken, sprongkracht zat er niet 
in, maar als spelverdeler kon ik regelmatig 
wat punten scoren of teamgenoten bereiken 
die het werk dan afmaakten. 
Dit heb ik tot mijn 25

e
 gedaan, eerst in 

Berlicum, vervolgens in Montpellier 
(internationale faam), in Groningen, weer in 
Berlicum en tot slot in Nijmegen. Toen ik Ton 
leerde kennen zijn we gaan racefietsen. We 
hebben  heel wat kilometers gevreten, in de 
vakanties vaak in de bergen, in lange 
weekenden regelmatig in de Ardennen en 
daartussendoor m.n. in de omgeving van 
Nijmegen. 
 
En toen, we schrijven 1991, kwam de grote 
omschakeling. We verruilden Nederland voor 
Sint Maarten. Door de slechte 
fietsomstandigheden lieten we de racefietsen 
in Nederland  staan. 
Na verloop van tijd ging ik eens met een paar 
collega‟s, die het hardlopen net hadden 
ontdekt, een stukje lopen. Op 
tennisschoenen! Dat ging eigenlijk best 
lekker. Dus… aansluiten bij een 
hardloopgroepje, voornamelijk collega‟s. En 
zo is het gekomen, de liefde voor het 
hardlopen. 
 
Begin 1996 zijn we in Apeldoorn komen 
wonen. Toen de hardloopkriebels kwamen, 
heb ik maar eens de stoute schoenen 
aangetrokken. Uiteraard waren de 
tennisschoenen inmiddels allang vervangen 
door hardloopschoenen (nog niet van 
Runnersworld Apeldoorn!) en ik richting het 
Orderbos. Mijn richtingsgevoel was toen al 
(of: toen nog?) niet erg ontwikkeld, dus ik heb er een behoorlijke tijd over gedaan.  
 
Daar wat staan uithijgen over het hekje en staan kijken naar een groepje hardlopers dat volop en zeer 
gedreven aan het trainen was. (tussen de middag!) Na afloop kwam een van de hardlopers (de 
trainer?, de baas?) naar me toe en begon een praatje met me. Ik natuurlijk verteld waar ik naar op 
zoek was.Dat was niet aan dovemansoren gezegd. Hij begon een heel verhaal over AV Veluwe, de 
ultieme en meest gezellige hardloopvereniging aller tijden en in elk geval van Apeldoorn. 
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Wie deze enthousiasteling was? Nou…? 
Niemand minder dan de huidige redacteur 
van de Spurt, de ieder bekende Rinus 
Groen. Aan Rinus heb ik dus (in eerste 
instantie) heel veel hardloopplezier te 
danken. Want het plezier dat ik heb/heb 
gekregen en heb gehouden in hardlopen 
heeft ook zeker alles te maken met AVV 
Veluwe. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Behalve mijn hardloopcarrière heb ik ook 
mijn baan te danken aan AV veluwe, d.w.z. 
aan een clublid. 
De eerste dinsdagavondtraining liep ik 
samen met  Jeannette Kuipers. Zoals ieder 
van ons weet loop je pas goed als je ook 
gewoon lekker kunt praten zonder buiten 
adem te raken. En als je 1 ½ uur loopt 
passeert er heel wat de revue. Zoals ook je 
dagelijkse bezigheden. Op dat moment 
fulltime moeder, maar van oorsprong 
eigenlijk docent Frans en Nederlands. Laat 
er nou net een vacature zijn vervuld op het 
Veluws College, waar René de Jonge, haar 
man, adjunct-directeur was. Ze zou me in 
elk geval alvast aanbevelen. En daar ben ik 
nog steeds werkzaam, inmiddels niet meer 
als docent, maar als Remedial teacher en 
als zorgcoördinator. 
 
Wat is je beste sportprestatie en wat is je 
doel? 
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben meestal wel 

tevreden geweest met de prestaties die ik leverde.  De eerste keer onder de 40 minuten, de halve 
marathon in 1.24.30. Maar misschien toch de marathon in 3.03…, gehaast door een doodzieke Tonnie 
Stouten. Of de 1

e
 60 van Texel in 5.07..?? 

En mijn doel?Genieten van  de Transalpine( samen met Elbert)  in september en deze uitlopen. 
 

Wat voor andere hobby’s heb je naast het hardlopen? 
Sinds enkele jaren doe ik samen met René de Jonge aan adventure racen. Heerlijk, minimaal een uur 
of 8 bezig met hardlopen, mountainbiken, kanoën, steppen  en verder nog wat onzinnige activiteiten. 
Een goed oriëntatievermogen en goed kaart kunnen lezen is onontbeerlijk. Gelukkig kan René beide 
erg goed. En buiten het sporten houd ik erg van lezen . Ook hier kan ik enorm van genieten. 
 
En dan nu het antwoord (?) op de vraag die Jan Wenmaekers me in de vorige Spurt stelde 
“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” 
 
Ik ben niet iemand van cijfers. Ook tijden, schema‟s, hartslagmeters e.d zijn niet aan mij besteed. 
Ik ben  eigenlijk gewoon een gevoelsmens. Zeker wat lopen betreft is dit het geval. Als ik loop, loop ik 
graag „ lekker‟.  Lekker lopen betekent niet dat het altijd leuk moet zijn, in trainingen mag je best afzien 
(dat kan ook lekker zijn).  Ook in wedstrijden heb ik hetzelfde (gehad). Natuurlijk liep ik zo hard 
mogelijk. Als het goed ging was dat mooi meegenomen, als het niet ging af en toe balen, maar 
meestal zelfs niet. Het was dan niet anders. Volgende keer hopelijk beter. De prijzen die ik ermee 
behaald heb (bekers, medailles, prijzen in natura, geld), ach, natuurlijk vond ik dat leuk, glunderde ik 
als ik naar voren werd geroepen om op het hoogste schavot plaats te nemen. Maar vond ik het 
belangrijk? Als ik eerlijk ben: nee! De volgende dag ging het werk weer gewoon door. Hardlopen, 
meedoen aan wedstrijden heb ik altijd voor mijn plezier gedaan.  
 



25 
 

Op 1/5/2011 telt AV veluwe 565 leden. De 
wedstrijdcommissie organiseert op jaarbasis 6 
wedstrijden, met daarnaast nog 2 coopertesten en 
baanlopen. Voor de wedstrijden/prestatielopen zijn in 
totaal (buiten de leden van de wedstrijdcommissie om) 
ongeveer 100 vrijwilligers nodig. (ook de 
waterschapsdag, die in 2012 voor het laatst 
georganiseerd zal worden, is inbegrepen). 
 
Naast de wedstrijden van de wedstrijdcommissie mag 
natuurlijk niet de Hardloop4daagse worden vergeten, 
waarvoor ook zeker 100 vrijwilligers nodig zijn (waarvan 
er velen meer dagen worden ingezet). Het lijkt zo 
eenvoudig. En volgens mij is het dat ook. 
Iedereen die wel eens aan een loopje meedoet, wedstrijd 
of prestatieloop, is blij met een bekertje water onderweg, 
een goed uitgezet parcours , parcourswachten om nog 
eens extra de goede richting aan te wijzen, een 
aanmoediging door een clublid, een goede 
tijdregistratie,… 
 
Natuurlijk zijn er ook clubleden die helemaal niet aan een 
wedstrijd/prestatieloop willen meedoen: maar volgens mij 
is iedereen lid geworden van AV Veluwe om iets SAMEN 
met anderen te doen. 
 
Dat SAMEN kan zijn, samen lopen maar mag dus ook zijn: een handje helpen tijdens een wedstrijd. 
Toch heeft het vinden van genoeg vrijwilligers nog wel eens wat voeten in de aarde. 
Het zijn toch vaak dezelfde leden op wie een beroep wordt gedaan. 
Sommigen zijn nog steeds vereerd als ze gevraagd worden en staan altijd klaar. Anderen 
durven/willen geen nee te zeggen als ze merken dat er niet genoeg hulp is. 
En dat laatste vind ik wel een beetje jammer. Want nee zeggen moet kunnen en alle leden moeten 
ook in de gelegenheid zijn om aan een eigen wedstrijd mee te doen. Een hele poos geleden is er een 
formulier geïntroduceerd waarmee iedereen zich via de site kan opgeven voor de wedstrijden die door 
het jaar heen worden georganiseerd. Door een paar handenvol leden wordt dit formulier gebruikt. 
Meestal wanneer er door Fiona nog eens een extra oproep wordt gedaan op de site. 
Het woord „ vrijwilliger‟ zegt het al: je bent vrij om iets te willen. Toch zou ik er graag een heel klein 
beetje een “ verplicht‟ karakter aan willen geven: Als ALLE leden zich opgeven voor 2 wedstrijden per 
jaar zou de wedstrijdcommissie enorm geholpen zijn. En het is ook leuk! Je maakt niet alleen anderen, 
maar ook jezelf blij. De foto‟s bevestigen dit eens te meer. 

 
Het antwoord op de aan mij gestelde 
vraag luidt dus: Het ereschavotje is 
leuk. 
Met zekerheid altijd voldoende 
vrijwilligers bij elkaar maakt een 
wedstrijd echter pas echt compleet! 
P.S: ik wacht met ongeduld af… Tot bij de 
volgende wedstrijd! 
 
Ik geef het stokje door aan Kim 
Lamfers: 
“waarom is het zo belangrijk om naar je 
eigen lichaam te luisteren” 
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Jaarverslag 2010 secretariaat AV Veluwe 
 
2010 was een cruciaal jaar voor onze club. 
 
Eind 2009 en begin 2010 is er veel gesproken over een 
samengaan van AV’34 en AV Veluwe. In de extra ALV 
van januari hebben onze leden met overgrote 
meerderheid beslist om niet te fuseren en zelfstandig te 
blijven. Dit had veel consequenties voor het gebruik 
van de atletiekaccommodatie in het Orderbos. Vanaf 1 
april 2010 konden we alleen nog op de vaste 
woensdagavond gebruik maken van de atletiekbaan en 
kleedkamers. De atletiekbaan en kleedkamers zijn 
overigens eigendom van de gemeente Apeldoorn en 
worden nu beheerd door een stichting, die bestaat uit 
leden van AV’34. AV Veluwe blijft streven naar een 
goede verstandhouding en samenwerking met AV’34. 
 
In 2010 zijn we een samenwerking begonnen met CSV 
Apeldoorn. We zijn zeer warm ontvangen en blij met 
deze samenwerking. Bijna al onze trainingen starten 
vanaf de accommodatie in het Orderbos en we maken 
gebruik van de kleedkamers. Vergaderingen en 
activiteiten vinden plaats bij CSV Apeldoorn. 
 
26 jan: extra ALV over de samenwerking met AV’34. 
29 maart: de jaarlijkse ALV 
 
Bestuurswisselingen 
Marianne van der Veen is Ton Peerdeman opgevolgd als penningmeester. Berrie de Wied verzorgt 
vanaf 2010 de ledenadministratie. Elbert Voogt is vanaf april 2010 waarnemend secretaris, omdat 
Frank de Graeff zich terugtrok. (note redactie: vanaf 2011 in handen van René Harmsen ) 
 
Verdere highlights 
De wedstrijdcommissie was weer zeer actief en organiseerde vele evenementen. De Leestencross 
ging helaas niet door vanwege de winterse omstandigheden. 

 Tonnie Stouten en Hilly Panjer prolongeerden hun clubkampioenschap. 

 Er werd het hele jaar door goed gepresteerd door AV Veluwe atleten(s). Opvallende resultaten 
bijvoorbeeld op de 6-uurs en 50 km. 2 clubrecords van Tonnie Stouten in nationale toptijden. 

 De hardloop4daagse was wederom een topevenement. Er zit een goede groei in de 
deelnemersaantallen en de organisatie wordt steeds professioneler. 

 In het kader van de contacten met LSV Potsdam werd door een aantal leden meegedaan aan 
een 10km wegwedstrijd in Potsdam bij Berlijn.  

 Sinds 2010 hebben we een nieuwe clubrecordcommissie. Arjen Castelein heeft alle 
clubrecords gescreend en de lijst bijgewerkt. 

 
AV Veluwe vierde dit jaar haar 40-jarig jubileum 
In september 2010 werd een groot feest georganiseerd 
bij CSV Apeldoorn met ongeveer 180 mensen 
aanwezig. Het ledental bleef in 2010 schommelen 
tussen de 500 en 550 leden. Het gaat dus zeer goed 
met de club. 
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Notulen Algemene ledenvergadering AV Veluwe dinsdag 29 maart 2011 om 20.30 uur te Apeldoorn 

 
Aanwezig zijn: 

 Ronald Besselink, Maurice Winterman, Seran Nijkamp, Ronald Brouwer, Mynko Peterink, Gerald 
van de Berg, Tineke Regterschot-Veenhuizen, Berry de Wied, Ron de Kluizenaar, Peter 
Veenhuizen, Ep Winterman, Hans van Driel, Jan Wenmaekers, Frank de Graeff, Bas de 
Kluizenaar, Ashley van de Leemkolk, Simone Middelveld, Nelleke Evers, Iris Sielias, Hilly Panjer, 
Richard van den Haak, Jan Kuiper, Tonnie Stouten, Nemi van der Reest, Piet Arends, Ben Koops, 
Hans Maaskant, Kobus Rouwenhorst, Bas de Rood, Fred van Essen, Joop Scheltens, Gerhard 
Bos, Arno Manschot, Hans Wichers Scheurs, Frans Nab, Johan Voorhorst, Jeroen Verheul, Rico 
van Leeuwen, René van Vliet, Elbert Voogt, Erik Geerdes, Marianne van de Veen en René 
Harmsen 

 
Bericht van verhindering ontvangen van: 

 Ton van de Cruijssen, Ronald Derksen, Fiona Markus, Frans van Melsen en Marjan Vermeer. 
 
1 Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 20.30 de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
Als 1e worden de lopers, die in de afgelopen maanden op verschillende onderdelen Nederlands 
kampioen zijn geworden, geëerd. Dick Elzenga, Ronald Derksen, Tonnie Stouten en Shayne 
Rookhuizen voor een NK Cross in Nijverdal. Tonnie Stouten voor zijn NK Indoor Masters in 
Apeldoorn en Hilly Panjer als Nederlands kampioen Duathlon. De 1e 3 finalisten voor de Stentor 
Publieksprijs Sportverkiezing Apeldoorn zijn bekend. Uit alle inzendingen selecteerde de 
sportredactie van de Stentor o.a. Tonnie Stouten. Marathonavond: op 7/4 houdt Ep Winterman 
een informatieavond in de bestuurskamer van CSV. 

 
2 Verslag algemene ledenvergadering 29 maart 2010 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag en bij dezen is dit verslag goedgekeurd. 

 
3 Financieel jaarverslag, begroting en rapportage kascommissie 

 De penningmeester geeft een toelichting op de financiele stukken. 

Daarin legt zij uit dat de realisatie 2010 lager is uitgevallen omdat 

een aantal kostenposten hoger uit zijn gevallen: 

 huur (Omnisport huur was niet begroot); 

 KNAU (het op orde brengen van de ledenadministratie heeft 

veel mutaties richting KNAU opgeleverd, de KNAU brengt 

kosten per mutatie in rekening); 

 PR/Website (het jubileumnummer van de Spurt was niet 

begroot) 

 kosten jubileum (waren hoger dan begroot)  

 post oninbare contributies (voor het eerst opgenomen) 

 

Hoe komt het dat er weining verschil zit in bedrag baanhuur (begroot 2011) ten opzichten van 

2010. Nu gebruiken we de baan nog maar één maal per week? De 1
e
 3 mnd van 2010 is er 

voor alle dagen per week betaald en daarbij is de huur van de baan per 1-4-2010  verhoogd. 

 

Richard van den Haak: Waarom is de inventarislijst niet opgenomen in het jaarverslag, dat is in 

de ALV van 2010 wel afgesproken? Na overleg met de kascommissie is besloten om alleen de 

volgende spullen op te nemen in de inventarislijst: de wedstrijdklok, de aanhanger, de 

aggregator en de geluidsinstallatie (verzekeringswaarde = vervangingswaarde). Alle andere 

spullen (wedstrijdspullen) vertegenwoordigen een lage vervangingswaarde en horen niet thuis 

op de inventaris. Als Richard een inventarislijst wil hebben, kan hij deze bij de penningmeester 

opvragen. De kascommissie geeft middels een brief het advies aan de ALV om het financieel 

jaarverslag goed te keuren. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 
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Richard van den Haak: Waarom is de post oninbare contributie zo hoog? 

Deze is niet hoog maar realistisch gesteld. Daarbij is dit voor het eerst opgenomen in de 

begroting. Voorheen alleen maar in de realisatie opgenomen. 

 

De voorzitter geeft aan dat AV Veluwe geen winst wil maken en doet de ALV een voorstel om 

het overschot van €4.000,00 te gebruiken om de vrijwilligers een fleecetrui te geven. Als dank 

voor hun inzet. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. (Voor de fleecetruien is €3000,00 

begroot). 

 

Gerhard Bos: Hoe kan het dat de begrote opbrengst contributie lager is dan de realisatie van 

2010, maar is het ledenaantal hoger? 

Er is voorzichtig begroot ten opzichte van 2010, dat is de verklaring hiervoor. 

 

Richard van den Haak doet een voorstel om de contributie op hele euro’s af te ronden. De 

aanwezige leden gaan hiermee akkoord en besluiten dat het bedrag (inclusief KNAU afdracht) 

met ingang van 2012 op hele euro’s afgerond gaat worden. 

 

Berry de Wied maakt de opmerking dat de jaarlijkse indexering + afronding kan leiden tot snel 

oplopen van het contributiebedrag. Afgesproken wordt dat het netto bedrag bepalend is bij 

afrondig (naar boven of beneden). 

 

Samenstelling kascommissie 

Ton Berghout treedt terug en Hans Wichers Scheur blijft zitten. De ledenvergadering wordt 

gevraagd om een nieuw lid te leveren, Johan Voorhorst wil zitting gaan nemen. 
 
4 Jaarverslag 2010 secretariaat 

De secretaris geeft een toelichting op het jaarverslag. Er zijn geen 
opmerkingen op het verslag en bij deze is dit verslag goedgekeurd. 

 
5 Jaarverslag 2010 wedstrijdcommissie 

Het verslag is opgenomen in de laatste editie van de Spurt. Er zijn 
twee nieuwe leden voor deze commissie: Berend Man in het Veld en 
Eddy Burghout. Er zijn geen opmerkingen op het verslag en bij deze 
is dit verslag goedgekeurd. 

 
6 Jaarplan 2011 

 De voorzitter geeft een toelichting op het jaarplan 2011. Daarop komen een aantal vragen 
wanneer het niet doorgaan van de fusie met AV’34 aan de orde komt. 

  
 Richard van den Haak: in het jaarplan wordt gesproken over participatie in de STAA, maar waar 

blijkt dat eigenlijk uit? En wie zit er vanuit AV Veluwe in het bestuur van de Staa? 
 De voorzitter particpeert actief in alle overlegmomenten met de STAA. 
 Niemand vanuit AV Veluwe zit in het bestuur van de Staa. Jonge atleten vanuit AV Veluwe die 

zich landelijk kunnen meten kunnen natuurlijk ondersteuning krijgen van de STAA. 
 

Verder zijn er geen opmerkingen op het jaarplan en bij deze is dit jaarplan goedgekeurd.  
 

7 Samenwerking met AV’34 & CSV 

 AV’34: 
Vorig jaar is besloten geen fusie/samenwerking aan te gaan met AV’34. Het baangebruik is op 
3 feb. 2011 geëvalueerd door SKAA, gemeente, AV’34 en AV Veluwe. 
 
Er is ontevredenheid bij diverse leden over de gang van zaken. 
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Piet Arends: hoe staat het bestuur nu tegenover de huidige situatie? 
Het bestuur is tevreden over het gebruik van de baan op de woensdagavonden en het hebben 
van verdere onderdak bij CSV Appeldoorn. 
 
Richard van den Haak: het is een besluit genomen door het bestuur en de leden weten van 
niets. 
Het is een besluit genomen door de leden van AV Veluwe die hun stem hebben laten horen. 
Dat niet ieder lid weet wat er op detailniveau speelt is bekend. Niet ieder lid is goed 
geinformeerd of laat zich niet voldoende informeren. Dat is nu eenmaal een gegeven. 
 
Frans Nab: jammer dat we met stille trom zijn vertrokken, ik ben van mening dat we een vuist 
moeten maken richting gemeente Apeldoorn. 
 
Berry de Wied: de gemeente levert accomodaties aan verenigingen, waarom dan niet aan ons? 
De voorzitter geeft aan dat de gemeente best bereid is om een accommodatie te leveren, maar 
willen wij dat wel als vereniging? Is de huidige oplossing (CSV) niet veel makkelijker? Geen 
bardiensten, geen schoonmaak van gebouw etc. Het is overzichtelijk, we betalen een lage 
huur. Het bestuur is tevreden over de huidige accommodatie bij CSV Apeldoorn. 
 

Simone Middelveld: het geven van extra baantrainingen is mijn inzien zeer gewenst. Deze 

opmerking wordt door een aantal leden onderschreven. 

 

Hans Maaskant: waar is de ambitie van AV Veluwe 

waarover vorig jaar in een brief is geschreven, waarom doet 

het bestuur hier niets meer mee? 

De voorzitter geeft aan dat de gemeente halstarrig is in deze 

situatie, deze wil niet wijken. Uiteindelijk bepaalt de 

gemeente omdat deze eigenaar is van de baan. Er is een 

zeer nauwe band tussen de gemeente Apeldoorn en AV’34. 

Hier verandering in brengen is tot nu toe nog niet gelukt. 

 

Mynko Peterink: wat wil de gemeente met de wens dat wij 

meer baan training willen geven, waarom stellen wij als 

vereniging geen eisen aan de gemeente: wij willen meer 

baantraining geven. 

 

Simone Middelveld: ik ben ontevreden over de huidige situatie, ik wil terug naar de oude 

situatie. 

 

Ben Koops: Bij wie moet je het verzoek voor meer gebruik van de baan neerleggen? 

De voorzitter geeft aan dat de gemeente deze wens heeft afgewezen. 

 

Richard van den Haak: AV’34 zet ons als amateurs neer, zowel in Apeldoorn als in het land. 

Het gemeentelijk sportplan schrijft zelfs dat wij maar 200 leden hebben. Dit klopt niet. 

 

Piet Arends: dus als ik het goed begrijp krijgen wij de extra avond baan niet omdat wij niet 

akkoord zijn gegaan met de fusie met AV’34? 

De voorzitter beaamt dit, de gemeente geeft aan dat wij hiermee recht hebben op 1 avond. 

AV’34 heeft het hoofdgebruik en stelt dat zij alle beschikbare tijd op de baan nodig hebben voor 

hun eigen vereniging. AV Veluwe is medehuurder en heeft  recht op 1 avond. 

 

Joop Scheltens: is er eigenlijk zicht op hoeveel lopers op de baan willen trainen? 

De trainers zouden graag een 2
de

 dag voor de baan willen hebben. Het is voor beginners goed 

op 1x op de baan te trainen en er is voldoende vraag om deze 2
de

 dag te onderbouwen. 
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Tonnie Stouten: de huur van de baan is dit jaar weer omhoog gegaan, maar in de winterperiode 

vallen er dagen uit waarop de baan niet te gebruiken is. Daar hebben zowel AV Veluwe als 

AV’34 mee te maken. Is het niet mogelijk dat we in samenwerking met AV’34 de baan 

schoonmaken in de winter? 

De voorzitter zal het schoonmaken van de baan meenemen in het eerst volgende overleg met 

AV’34. 

 

Berry de Wied: wat wil het bestuur eigenlijk? 

De voorzitter geeft aan dat er voor deze ALV geen signalen vanuit de leden hierover bij het 

bestuur zijn gekomen. Het bestuur is er voor de leden, dus wanneer leden behoefte hebben 

aan een 2
de

 dag baantraining zal het bestuur dit oppakken. Het bestuur wil zeker verkennende 

gesprekken met de betrokkenen houden. Voorstel om samen met een aantal leden de wensen 

te inventariseren, wie wil hierin meedenken? 

Berry de Wied, Maurice Winterman, Nelleke Evers, Hans Maaskant geven aan dit te willen. 

 

 CSV 

De samenwerking met CSV Apeldoorn verloopt goed. Er is een verzoek gedaan om te kunnen 

douchen op de maandag. Dit is momenteel niet mogelijk omdat er veel gebruikers zijn op die 

dag. Extra gebruik (van douche) is helaas niet mogelijk. Wel het gebruik van de kleedkamers. 

 

Arno Manschot: verzoek aan de trainers om er op toe te zien dat de lopers zich verzamelen bij 

het bord en niet onder aan de trap.  

CTG zorgt voor terugkoppeling naar de trainers. 

 

Frans Nab: ik ben zeer tevreden over de locatie CSV Apeldoorn. Hij krijgt hierin bijval vanuit de 

zaal. 

 
8 Bestuurswisseling 
 De leden gaan akkoord met het voorstel om Elbert Voogt te herkiezen als contactpersoon 

wedstrijdcommissie en de leden gaan tevens akkoord met de door het bestuur voorgedragen 
secretaris, René Harmsen.  

 Richard van den Haak: als Apeldoornse vereniging is het wel van belang dat het postadres van 
AVV wel in Apeldoorn blijft en niet naar Deventer gaat. Het bestuur zal hiervoor zorg dragen. 

 
9 Lid van verdienste 
 Bestuur is voornemens om naast het erelidmaatschap nu ook lid 

van verdienste in te voeren en vraagt aan de ALV hun 
toestemming hiervoor. 

 
 Richard van den Haak: verruim de mogelijkheden, niet alleen leden 

ook vrijwilligers. 
 Nemi van der Reest: bestuur zorg voor een goede beschrijving met 

heldere kriteria. 
 Tonnie Stouten: waarom geen vrijwilliger van het jaar invoeren? 
 Jan Kuiper: wat te denken van een aanmoedigingsprijs? De voorzitter geeft aan dat het bestuur zich gaat beraden en de opmerkingen hierin mee zal nemen. De voorzitter kijkt bij andere verenigingen. De leden worden middels de nieuwsbrief over de uitkomst geinformeerd. 
 
10 Rondvraag 
 Nemi van der Reest: als coordinator vrijwilligers van de Hardloop 

4Daagse doe ik een oproep voor vrijwilligers voor dit evenement. 

 
11 Afsluiting 
 Nadat de voorzitter iedereen heeft bedankt voor zijn/haar komst en iedereen uitnodigt voor een 

afsluitend hapje en een drankje, sluit de voorzitter de vergadering. 
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Ledenmutaties 

Nieuwe leden; Ton Ellenbroek, Jenny Borgers, Paul Kok, Roy Felix, Roy Hartgers, Tim van de Brink, 

Nico den Braber, Lonneke Raterink Hartman, Pieter Siwabessy, Henk Diekmann, Irene de Jong, Lies 

Bretveld, Judith Stegeman, Theo Hafkamp, Wilem Kramer 

Bedankjes; Ronald Stens, Marjolijn Mulderij, Silvia Mulderij, Martina van Mulder, Wendy Willemsen, 

Yvonne Oortwijn, Franka Renes, Anton Beekman, Mariele kemper, Jolanda Bouwens 

Loop 4 daagse vrijwilligers 

Onderstaand wat plaatjes die bij de redactie ontvangen zijn waar duidelijk te zien is dat je niet zomaar 

vrijwilliger kunt worden. Functie-eisen zijn: kunnen lintpoepen (foto midden links), freefeet fietsen, 

bakkie doen, zoeppen, bij de pakken neerzitten. Eddy Burghout (rechts op de foto linksonder) is 

tijdens de loop 4 daagse zijn bril kwijtgeraakt, heeft iemand die wellicht gevonden? 
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De Spurt staat open voor iedereen die 
lid is van AV Veluwe en iets over onze 
sport wil melden. Ook foto’s en/of 
illustraties zijn welkom. 
Bij niet plaatsen of wijzigen van je 
artikel zal behalve bij spelling- en/of 
grammaticale fouten altijd door de 
redactie met de schrijver worden 
overlegd. 
  
De Spurt verschijnt  
Op 1/3, 1/6, 1/9 en 1/12. 
Sluitingsdatum kopij 
2 weken voordien. Graag digitaal 
aanleveren in Word Arial 10 
 
Redactie / vormgeving 

Rinus Groen 
055-3668763 
rin.groen@planet.nl 
 
Druk 
FELUA-GROEP Apeldoorn 
Oplage 550 
 
Verspreiding 
Hans Maaskant 
j.maaskant@chello.nl 
tel 055 5431774 
 
Clubrecords en statistieken 
Arjen Castelein 
arjen.castelein@upcmail.nl 
 
Website 

www.avveluwe.nl 
Fiona Markus 

webmaster@avveluwe.nl 
 
Pers 

Wendy Detert 
prpers@avveluwe.nl 
 
 

                  
 

Bestuur 
Voorzitter 

René van Vliet 
voorzitter@avveluwe.nl 
tel 055 5422932  
 
Secretaris 
René Harmsen 
secretaris@avveluwe.nl 
 
Penningmeester 
Marianne van der Veen 

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

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

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

Vertrouwenspersoon 
Hilly Panjer (foto rechts onder) 
vertrouwenspersoon@avveluwe.nl  
 
Lief en leed 

Hilly Panjer en Frans Nab 
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 
Stichtingbestuur: 
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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