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AV Veluwe in 2020.
Onder deze werktitel heeft een groepje AV Veluwe
leden samen met het bestuur een schets proberen
te maken van onze club over een jaar of tien. Nooit
verkeerd om eens wat verder te kijken dan de
Midwintermarathon of de Hardloop4daagse. Al
gauw liepen we vast. Wij kunnen wel plannen
maken. Geen probleem. Maar wat willen de leden
eigenlijk zelf? Nog meer trainingen? Een eigen
clubhuis? Een eigen atletiekbaan? Kinderopvang?
Kortom: we willen eerst weten wat jullie zelf vinden.
Daarom valt er binnenkort een digitale vragenlijst in
je bus. Met het verzoek of je wilt reageren op de
vragen. We hopen op een massale reactie. Dan
kunnen we verzamelen, filteren, concluderen en
alles in mooie statistiekjes zetten. Dan kunnen we
bij de komende algemene ledenvergadering in
maart 2012 met wat ideeën, voorstellen komen.
We zijn een democratische vereniging dus de ALV,
jullie dus, beslissen uiteindelijk. En dan bloeit er
vast wat moois richting 2020. Invullen dus graag die
vragenlijst!

Veel leesplezier Van de voorzitter Rene
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Sjors en Sjimmie

Rinus Groen

De cover van het clubblad wordt altijd gemaakt door Nelleke Evers. Ik
bemoei me daar niet mee, ziet er fantastisch uit (de cover) en het is altijd
netjes op tijd voor mekaar. Op de cover van de vorige Spurt stonden Lex
en Tonny vd Brink en in mijn onnavolgbare hersenen bedacht ik dat het
wel leuk zou zij als op de volgende Spurt weer een Lex (Frentz) en Tonnie
(Stouten) zouden staan in precies dezelfde pose en dezelfde kleding.
Ik vertelde mijn idee aan Nelleke en die vond het niets. Ze snapte niet wat er grappig aan was en
sterker nog, de Spurt veranderde al te veel in een Sjors en Sjimmie blad. Sjors en Sjimmie zijn voor
mij het symbool van ondeugendheid en boevenstreken. Ik voel me Sjors, Een geuzennaam dus.
Ook als loper ben ik een Sjors. Vaak smijt ik met mijn kracht, niet slim en heel inefficiënt, maar ik vind
het leuk. Henk Janssen maakte ooit eten voor ons gezin. Hij schilde een enorme pan met aardappels.
Ben je zo gek op aardappels, Henk? Nee, ik vind aardappelschillen leuk. Henk is Sjimmie.
Als redacteur ben ik laagdrempelig en krijg ik dus naast de gewone kopij ook allerlei aparte dingen en,
soms op het randje. Bij twijfel mag Fiona Markus haar Salomonsoordeel geven.
Wel treedt er binnen de club een hang naar aparte dingen op. Elbert
vertelt me zonder te lachen dat er in Deventer een 100km op de baan
is die hem wel wat lijkt.
Of wat te denken van Bas Kluizenaar zijn mail: Marijke en
ondergetekende waren dit jaar een weekje in Duitsland op vakantie.
Daar bezochten wij de plaats Idar-Oberstein. Rondom deze plaats
zocht men vroeger in grotten naar mineralen. Tussen deze mijnen
loopt nu een net asfaltpad. Over deze paden hielt men de volgende
dag de Algenrodter Bierkastenlauf. Het plaatje spreekt voor
zich. Misschien een idee voor AV Veluwe als we volgend jaar een
nieuw thema zoeken voor een loopje??
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MIJN EERSTE MARATHON.

Door Nemi van der Reest

Vooraf
In 2004 begin ik met hardlopen. Niet omdat die sport mij op dat moment zo geweldig boeit, maar meer
omdat ik toch iets moet doen om een beetje fit te blijven nu de voetballerij voor een eind veertiger als
+
ik niet veel meer te bieden heeft (het 45 voetbal bestaat dan nog niet). Al heel snel krijg ik de smaak
te pakken en ontdek ik de mooie kanten van de hardloopsport. Als echte teamsporter van huis uit zie
ik hardlopen als een groepsactiviteit. Van in mijn eentje lopen moet ik niet veel hebben. Ook ben ik
liefhebber van het randgebeuren (‘de 3e helft’). Het is meer dan ‘alleen maar lopen’ wat hardlopen zo
leuk maakt. En vooruit: het feit dat hardlopen een gemengde sport is, zorgt wat mij betreft zeker ook
voor toegevoegde waarde!
De voorbereiding (1)
In de loop van 2010 besluit ik dat het er in 2011 dan toch
maar eens van moet komen: mijn eerste marathon. Omdat ik
er rekening mee houd dat het ‘eens maar nooit weer’ kan
worden (een mens hoort zo veel bizarre verhalen over de
marathon) valt mijn keus op een ‘grote’ marathon en een
aansprekende entourage. Daarom wordt het Berlijn, één van
de ‘golden five’ (Berlijn, Boston, Chicago, Londen, New York).
Met mijn trainer Ep Winterman, materiedeskundige bij uitstek,
spreek ik er over en hij is meteen bereid om een verantwoord schema op te stellen. Een aantal
loopmaatjes is graag bereid met mij op te trekken tijdens de lange duurlopen en Ronald Brouwer en
Erik Geerdes willen wel mee naar Berlijn. Later sluiten Berry de Wied en Lex van den Brink ook nog
aan en schrijven we met z’n vijven in voor Berlijn 2011. Vanaf dat moment (we schrijven januari 2011)
staat alles in het teken van ‘de marathon’.
Eerst een paar lange afstandslopen in winter en voorjaar: de Asselronde (27,5 km) in februari en de
32 van Kampen in maart. Daarna een eerste tussentijdse balans opgemaakt; welke tijd is reëel
haalbaar? Na wat dubben de knoop doorgehakt: 3 uur en 40 minuten (11,5 km/uur gemiddeld) moet
kunnen. Daar wordt dus op ingezet.
Vóór de zomer nog 2 halve marathons gelopen, als onderdeel van het 2 x 8 weken opbouwschema
(afwisselend 3-4 trainingen en 40-60 km. per week): op een snikhete 2e Paasdag met Geralda, Liesel,
Linda en Sonja naar de halve van Utrecht (leuke afterrun!) en eind mei volgt mijn eerste internationale
ervaring in Wittstock (Duitsland), waar onder leiding van Ep met 12 clubgenoten een ‘trainingskamp’
wordt belegd en we aansluitend Berlijn verkennen. Twee geslaagde voorbereidingsevenementen.
Mooie mix van sport en gezelligheid! Helaas zat de hardloop4daagse er dit jaar voor mij niet in,
hoewel ik er die dagen toch wel bij ben geweest….. In juni vakantie op ons geliefde Corsica. Tegen
mijn gewoonte in daar ook bijna elke dag gelopen, ’s morgens van 7 tot 8. Lekker! Zo wen ik alvast
een beetje aan de warmte, want de lange duurlopen in de zomer zullen er naar verwachting flink
inhakken.
Voorbereiding (2)
Terug van vakantie tref ik in mijn mailbox het ‘echte’ voorbereidingsschema voor de laatste 12 weken
aan. Hm…70 tot 80 km/wk en af en toe een weekje van 55-60 km; steeds 4 trainingen per week. ‘Valt
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niet tegen’ is mijn eerste reactie. Later zie ik dat er toch wel een flink aantal 30 en 35 km. duurlopen in
het schema zitten. Dat is nieuw voor mij, maar ik heb er zin in! Gelijk maar met Linda afgesproken
voor een rustige 20-er, als voorzichtig begin na de vakantie. Gaat prima en smaakt naar meer. Helaas
is de irritatie aan de achillespees in de vakantie niet afgenomen, dus toch maar laten behandelen.
Gert-Jan is een kenner, dus ik ben in goede handen en hoef mijn trainingsprogramma nagenoeg niet
aan te passen. Dan de eerste 30-er, op een frisse zondagmiddag, samen met Uppie. Drie uur lang is
toch wel pittig vind ik. Maar alles went, want de volgende lange duurlopen gaan steeds makkelijker
ondanks het hondenweer. Bakken water deze zomer, dus geen last van de warmte, maar leuk is
anders! Voor ik er erg in heb is het eind augustus en zijn we alweer aan de laatste 35-er toe.
Tussendoor nog een keer diep gegaan tijdens de halve marathon in Dalfsen. Veel te hard gestart.
Eerst moet ik Erik laten gaan, daarna zwaaien Cor en Rob me vriendelijk gedag. Ik heb het aan Tonny
te danken dat ik nog in een redelijke tijd (1.41) over de finish kom.
De laatste test is de 30 van Amsterdam Noord, precies drie weken voor de
marathon. De streeftijd van 2,5 uur (12 km/uur gemiddeld) wordt keurig gehaald.
Ronald doet het goed als haas. De anderen, die trainen voor Mallorca (Marike
en Ruben) en Amsterdam (Bert) zijn ook tevreden. Zij hebben nog 6 weken voor
de boeg. Voor mij geldt vanaf nu: laat maar komen die marathon! Ik voel dat ik
er klaar voor ben en geniet van alle belangstelling. Veel clubleden leven mee. Ik
ervaar dat als een grote stimulans.
Laatste loodjes
De laatste drie weken is het vooral een kwestie van ‘de boel onderhouden’. Met
Marike loop ik mijn laatste lange duurloop (22 km). Het gaat ons steeds gemakkelijker af. Ik besluit om
nog een wedstrijdje te lopen: de Fish Potato Run. Zes Engelse mijl (12,8 km), dat moet in een uurtje
gepiept zijn. Marike en Bert gaan ook mee. Het blijkt een goede keus en het wordt een gezellige
middag. Om niets aan het toeval over te laten ook nog de pedicure (Geralda) besteld en de masseuse
(Marike) bezocht. Ja, ja er zit veel talent bij AV Veluwe!
Onverwacht slaat het onheil toe. Op de woensdag voor vertrek, tijdens mijn allerlaatste
trainingskilometers val ik op een bruggetje in Zuidbroek. Handen kapot, knieën geschaafd en -wat
erger is- de enkelbanden van mijn linkervoet verrekt. Koelen helpt weinig, de voet wordt behoorlijk dik
en doet zeer. ’s Nachts weinig geslapen en voorzichtig aan afmelden gedacht. (‘Als ik niet ga, kan ik
eventueel nog meedoen in Amsterdam; dan is alles niet voor niets geweest’). Donderdags, de dag
voor vertrek naar Berlijn, kan ik nauwelijks wandelen, laat staan hardlopen. Toch besluit ik na intensief
overleg met mezelf om niemand iets te zeggen en gewoon mee te gaan. Wat niet weet, wat niet deert.
Vrijdag 23 september
Eindelijk naar Berlijn! Het is nog donker als we iets over half 7 op pad gaan. De anderen zijn al om 5
uur vertrokken. We zijn net kleuters, kunnen niet wachten. Als we aan het begin van de middag
arriveren bij het pension dat onze man ter plaatse (Wolfgang) heeft gereserveerd, zien we sombere
gezichten: het pension voldoet niet aan de verwachtingen en we besluiten naar een hotel in hetzelfde
dorp te verhuizen. Wolfgang regelt een schappelijke afkoopsom. Iedereen happy. Vervolgens achter
Wolfgang aan de startnummers ophalen aan de andere kant van Berlijn. Het blijkt ons een paar uur te
kosten om er te komen. Tja, Berlijn is nu eenmaal geen Apeldoorn..... Het lukt me om in hetzelfde
startvak als Ronald en Erik te komen. Hierdoor kunnen we in de eerste Welle starten en dat stemt
tevreden.
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Na een bezoekje aan de hardloopbeurs, die volgens mijn ervaren
medereisgenoten, groter is dan ze ooit hebben meegemaakt, laat
Wolfgang ons nog even de toeristische hotspots van Potsdam
zien. Mooie stad! ’s Avonds heerlijk gegeten in het plaatselijke
restaurant. Wolfgang krijgt voor al zijn inspanningen een compleet
AV Veluwe tenue. Hij is er verguld mee en besluit er zondag in te
e
gaan lopen (zijn 11 marathon dit jaar!).
Toch maar de anderen verteld van mijn val en dikke voet.
Annauchka zorgt vervolgens voor een kundige verzorging. Haar
medical tape doet de rest.
Zaterdag 24 september
Dagje Berlijn met de vrouwen. Eerst goed ontbijten en daarna een half uur met de Regiobahn. Vanaf
het Hauptbahnhof is het minder dan een kwartier naar de startlocatie. Hier kijken we wat rond en
fantaseren hoe het er morgen uit zal zien met 40.000 lopers. Het is er nu al druk!
Kaffee mit Kuchen op een zonnig terras bij de Brandenburger Tor. Daarna met de S- en U-Bahn naar
de Kurfürstendamm. Hier gaan de vrouwen winkelen. De lopers moeten rust nemen, dus wij belanden
noodgedwongen op een terras, waar we ons met thee en fris vermaken….Aan het eind van de middag
naar de Potsdamer Platz. Hier eten we een pizza bij de Mexicaan i.p.v. de Italiaan. Niet echt een
succes dus, maar wel weer een ervaring rijker. Iets te laat arriveren we omstreeks 10 uur in ons hotel.
Nog 1 nachtje slapen und dann geht’s los!
Zondag 25 september: Berlin Marathon!
Vroeg op, ontbijt om 6 uur. Iedereen is stil en een tikkeltje onrustig. Het wordt nu echt serieus. Met de
trein van half 8 naar Berlin Hauptbahnhof. Indrukwekkend om te zien dat om 8 uur op zondagmorgen
tienduizenden mensen in hardloopoutfit op weg zijn naar hetzelfde doel. Ruimschoots op tijd komen
we in het startvak aan. Hier kussen we de vrouwen gedag en herhalen nog maar eens de plaatsen
waar ze aan het parcours zullen staan. Wij beloven aan de rechterkant te zullen lopen.

In het startvak is alle ruimte. Wij staan voorin vak E. Er heerst een ontspannen sfeer en er worden
vele talen gesproken. Later lezen we dat er deelnemers uit 125 landen zijn. We nemen nog eens het
tijdschema door om op 3 uur 40 uit te komen (4 minuut 12 per km) en gaan nog een keer of 4
‘wateren’. Wachten duurt lang, we weten het.
Om 10 voor 9 kondigt de speaker de toppers aan. Luid applaus als de namen van Haile
Gebreselassie en Paula Ratcliffe klinken. Iets minder enthousiasme voor Patrick Makau, de winnaar
van vorig jaar. Nu loopt de spanning snel op. Iedereen wil weg, we zijn bijna niet meer te houden. De
tussenschotten tussen de startvakken A t/m E worden weggehaald en dan
blijkt dat we heel dicht bij de startstreep terecht komen. Klokslag 9 uur valt het
startschot voor de wedstrijdlopers en minder dan 2 minuten later gaan wij al
over de startstreep. Dat is een meevaller! De zon schijnt uitbundig, geen
wolkje aan de hemel en 14 graden. Mooier kan bijna niet. We genieten!
De brede wegen zorgen ervoor dat je nauwelijks merkt dat er zoveel mensen
meedoen. Volgens afspraak baant Ronald het pad en bewaakt het tempo.
Verder zorgt hij voor water, gels en eventueel eten/fruit. Ik hoef alleen maar
achter hem aan te lopen, makkelijker kan haast niet. Erik is stand by.
We zitten al snel in ons ritme. Na 5 km. komen we door in 26.36 (5.20 per km).
We praten wat en verbazen ons over de vele Denen die meedoen. Na 6,5 km,

7

op de brug over de Spree, komen we langs onze achterban. Met fluitjes en veel geschreeuw worden
we aangemoedigd.
Ondertussen laten we ons niet gek maken door het grote aantal lopers dat ons voorbij gaat. ‘Die halen
we later wel weer in’ zegt Ronald. Ik weet het zo net nog niet. Eigenlijk zou ik wel wat harder willen,
maar dat is streng verboden. Als ik teveel naast ipv achter hem kom lopen, volgt een corrigerende
elleboogstoot. Ik moet mijn plaats weten!
Na 10 km staat er 53.13 op de klokken. Nog steeds 5.20 per km.
De volgende 5 km. gaat in 26.16 (5.16/km) en ook het vierde
blok van 5 km gaat in 26.16. Heel gelijkmatig en zonder een
centje pijn passeren we het halve marathonpunt in 1.51.26. Iets
verderop zien we Monique, Annelies en Miriam weer. Dat geeft
een kick zeg! We zijn nog fris en Ronald zet ongemerkt (althans
voor mij) een tandje bij. We hebben nog oog voor een
aantrekkelijke Mexicaanse mevrouw in een leuk rokje maar ze
gaat te hard voor ons. Dan maar geen praatje aanknopen. Er valt trouwens genoeg te genieten, want
overal staan mensen, vaak rijen dik en voorzien van veelsoortige muziekinstrumenten. Vooral de
trommelaars onder bruggen maken indruk. Wat een opzwepende herrie!
Na 25 km. komen we door in 2.11.54.
Dat is 26.09 over de laatste
5 km. We gaan dus steeds sneller!
Doorgaan nu, we halen
steeds meer mensen in en ook dat
geeft een goed gevoel. Het
30 km punt passeren we na 2.37.53.
Dus de 1e keer een 5 km.
onder de 26 min. We praten nu
nauwelijks meer met elkaar
en vanaf 32km worden de eerste
pijntjes merkbaar. In mijn
hoofd dringen twee stemmetjes om
voorrang. Het ene zegt:
‘nog maar 10 km, het gaat prima zo’.
Het andere zegt: ‘het begint
pas; de zwaarste kilometers komen
nog’, en dit stemmetje
wordt steeds sterker, lijkt het wel!! Inmiddels is het ook flink warmer geworden; we naderen de 20oC.
Iets over twaalven zijn we bij km. 35. De klok geeft aan 3.03.20. Dat is 25.27 over de laatste 5 km en
11,8 gemiddeld! En ik maar denken dat het licht langzamerhand aan het uitgaan was. Ronald probeert
nog wat extra aan te zetten, maar dat trek ik niet meer. Ik weet dat de vrouwen op de Potsdamer Platz
zullen staan. Dat is na ruim 38 km. en ik probeer me op dat moment te concentreren, de pijn
verbijtend, want het beste is er nu toch wel vanaf. Ronald haalt trouw water bij elke verversingspost en
geeft steeds mijn gelletjes aan als ik er om vraag. De laatste na 37 km, precies volgens schema.
Op de Potsdamer Platz is het gruwelijk druk, maar de ladies zijn er toch weer in geslaagd om vooraan
bij de hekken te komen. Een high five zit er deze keer niet in, maar ik ben ontzettend blij als ik
Monique zie. Ik probeer nog een zekere frisheid uit te stralen en later hoor ik dat dat gelukt is. In
werkelijkheid zit ik er behoorlijk doorheen. De laatste 3,5 km. zijn absoluut de zwaarste. Ik geef alles
om op tempo te blijven, maar o wat gaat het moeilijk! Waar blijft nou toch die Brandenburger Tor??
Daar is het bord van de 40 km: 3.29.03. Weer een 5 km. ruim onder de 26 (25.43). Nog maar 2,2 km
en we hebben nog 11 min. Voor de 1e en laatste keer laten we de verversingspost aan ons voorbij
gaan. ‘Gaan, gaan, gaan’ bonkt het door mijn hoofd. Alles doet zeer en ik neem niets meer van de
omgeving in me op. Dan….de Brandenburger Tor! Eindelijk! Ronald roept dat ik naar al die mensen op
de tribunes moet kijken, maar ik kijk op mijn horloge en zie dat ik heel dicht bij de 3.40 kan uitkomen.
Ik zet nog 1 keer aan voor de laatste 200 meter en sprint op de finish af. Een onbeschrijfelijk gevoel
overvalt me als ik het piepje van de finishmat hoor en mijn horloge indruk: 3.40.01. I did it!
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De cirkel is ronder

Tom Smit

Enige tijd geleden schreef één van mijn loopmaatjes (Lex Frentz) in de Spurt een artikel met de titel
“de cirkel is rond” over zijn ervaringen rondom de marathon van Berlijn. Omdat ik meer marathons heb
gelopen dan hij én dat mijn laatste marathon als wedstrijdloper er nu op zit, vind ik wel dat mijn cirkel
nu ronder is.
Omdat ik op 1 april 2012 stop als wedstrijdloper en de marathon van Amsterdam nog nooit had
gelopen, besloot ik dit voorjaar me na ruim vijf jaren weer eens in te schrijven voor een marathon.
Door het, voor mij, drukke zomerseizoen, waarbij alle trainingen in het teken hadden gestaan van het
NK 10 KM op 4 september in Tilburg, had ik dus slechts een maand om me specifiek voor te bereiden
op “Amsterdam”. Echter, eind september was er inmiddels ook een vakantie van drie weken naar de
Griekse eilanden geboekt. Met één lange duurloop van 2u10 en tijdens de vakantie 4 à 5 keer per
week een intervaltraining van veertien kilometer, stond ik op 16 oktober in Amsterdam aan de start.
Zeer gemotiveerd, had ik me voorgenomen niet te snel te starten en te proberen het 30-km-punt zo
rond de twee uur te passeren. Als dat lukte, dan was het misschien wel mogelijk mijn ultieme streeftijd
van 2.52.00 te lopen. Ik ging er van uit dat die tijd in ieder geval gelopen moest worden om voor een
podiumplek in aanmerking te komen. Één ding stond voor mij vast, in mijn laatste marathon zou ik niet
uitstappen, hoe gebrekkig de voorbereiding ook was geweest.
Bij de start om 09u30 was het behoorlijk fris (4 gr.). Bovendien mocht ik niet in het voor mij bekende
vak A starten, maar in vak B. Deelnemers aan het
NK werden niet op tijd ingedeeld, maar op leeftijd !
Het parcours maakte vanuit het Olympisch stadion
eerst een “tegengesteld rondje” door het
Vondelpark en liep daarna via “Oud Zuid” richting
Amstel.
Met tussentijden van 20.17 (5 km.) en 39.54 (10
km.) ging voorlopig alles naar wens. Echter nu
kwam het, voor mij vervelende (ik hou niet van
landelijke duurlopen), stuk langs de Amstel. En dan
ook nog heen en weer via Ouderkerk.
Met 5- kilometertijden van 19.40 en 19.56 (b)leek
het toch wel aardig te gaan. Op “de halve” kwam ik
door in 1.23.54. Bovendien had ik inmiddels
bemerkt dat er medaillekansen waren.
De eerste doelstelling, om niet te snel te starten,
was dus gelukt. Zou de tweede doelstelling om na
twee uur het 30- kilometerpunt te passeren, ook
lukken?
Na 25 kilometer (1.39.32) ging “het gemak” eraf en moest ik gaan “werken” om niet te veel tempo te
verliezen. Inmiddels waren de andere overgebleven medaillekandidaten er afgewaaid (Cees Stolwijk),
danwel langzamerhand weggelopen (Jo Schoonbroodt). Jo kon als lange-afstand-specialist, als enige
van ons de “5000-tjes” onder de 20 minuten blijven lopen.
Bij station Amstel passeerde ik de 30 km. in 1.59.38, maar vraag niet hoe. Ik had het gevoel dat ik nog
maar amper 13 km p/u liep. De streeftijd van 2.52.00 kon ik wel vergeten, maar uitstappen …….
Inmiddels liep het parcours gelukkig de binnenstad weer in en ik kwam door in 2.20.04 bij 35 km. De
schade viel dus mee en blijkbaar was ik behalve kracht ook tempogevoel kwijtgeraakt. Het werd
zwaarder en zwaarder, de gebrekkige voorbereiding begon me nu echt op te breken.
Gelukkig, het Vondelpark werd bereikt en deze 5 kilometer ging alweer langzamer, 20.47. Nog even
het park uit, enige lastige tramrails passeren en dan op weg naar het stadion, naar het door mij zo
geliefde tartan. Daar kon ik nog 3 of 4 lopers passeren (waarom nu wel ?) en de klok gaf aan dat ik
maximaal had gepresteerd, nl. 2.50.07 en (deze keer) een zilveren medaille op het NK.
Het besef dat dit het dan, v.w.b. de marathon, was en dat er nog maar weinig wedstrijdkilometers
resten tot 1 april 2012, deed toch meer met me dan dat ik verwacht had. Niet dat ik daarna “bij de
pakken ga neerzitten”, zoals de foto na afloop wellicht suggereert, want ook na die datum blijf ik 6 à 7
dagen per week lopen/trainen. Daarvoor is het leven als atleet toch veel te mooi !
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We hebben een nieuwe PR Man

Beste Clubgenoten,
Sinds begin november ben ik gestart met de PR & Communicatie rol
binnen de vereniging en onze voorzitter René van Vliet vroeg me of ik me
via het Clubblad wilde voorstellen bij jullie. Een logische vraag, zeker
gezien de rol.
Mijn naam is Menno Koomen (48jr) en om de standaard gestelde vraag
gelijk maar te beantwoorden: Ja, ik ben inderdaad (verre) familie van de
beroemde Theo Koomen. Ik ben net als hem geboren in een klein dorpje
in de kop van Noord-Holland. Via Heerhugowaard, Zoetermeer en
Amersfoort ben ik ruim 10 jaar geleden naar Apeldoorn verhuist voor
Petra, de grote liefde van mijn leven.
Hardlopen doe ik sinds 1989, afwisselend alleen en in
verenigingsverband. Mijn vorige club was tot 2000 AV Triathlon waar ik
naast hardlopen ook de mogelijkheid had om te zwemmen, aangezien ik in het verre verleden 10 jaar wedstrijd
zwemmen heb beoefend. Ik heb in Amersfoort ook kennis gemaakt met de triathlon sport in recreatieve vorm (kwart of
achtste).
Ik loop het liefste de kortere afstanden van 800 meter tot
10km. Sinds maart 2011 train ik bij AV Veluwe mee met de
gevorderen groep vooral op Maandag en Woensdag op de
baan, mijn favoriete avond. Op dit moment houd ik me
vooral bezig met de Cross-competitie in de regio en wil me
het komende jaar verder concentreren op de
middenafstanden (800 en 1500 meter).
Mijn belangrijkste taak vanuit mijn nieuwe rol is het
onderhouden van de contacten met de diverse media en ze
voorzien van zoveel mogelijk interessante informatie over
onze mooie, gezellige en snel groeiende vereniging.
Daarom zou ik graag van jullie willen weten of en zo ja, met
welke media jullie nu contacten hebben
(krant/twitter/facebook/websites) en met welke personen,
zodat ik een beeld kan vormen hoe de informatielijnen naar
de media nu lopen.
Alle informatie is welkom, ook goede ideeën, opmerkingen,
suggesties of vragen. Jullie kunnen mij bereiken via
onderstaande kanalen.
Sportieve Groeten, Menno Koomen
Telefoon: 055-3561668 of 06-53538305
Mail: prpers@avveluwe.nl
Schuttersweg 128, 7314 LK Apeldoorn
Je kunt mij ook vinden op Facebook of LinkedIn
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Van Raadhuis naar Raadhuis
Ep Winterman
Ondanks mijn besluit in oktober 2000 te stoppen
met wedstrijdlopen komt er af en toe weer wat
langs dat ik toch wel mee wil maken. Zo ook in
2001, als ik word uitgenodigd door mijn
loopvrienden van de LC Dosse in Wittstock om
met hen mee te doen aan een estafettewedstrijd
over 100km tussen het Poolse Zielona Gora en het
Duitse Cottbus. De bedoeling is de afstand met vijf
personen te lopen, waarbij ieder 2 keer aan de bak moet.
De te lopen stukken liggen tussen de 15,6km en 3km. De wisselpunten zijn zo gekozen in dorpjes en
op bedrijventerreinen dat de verzorgings- en wisselauto’s in de buurt geparkeerd kunnen worden en
ook weer snel weg kunnen zijn.
Samen met Hans van Driel rijden we 12 juli 2001 richting Wittstock. De LC Dosse heeft met twee
e
teams ingeschreven. Ik zit in het 1 , dat voor 80% een familieteam is: Ivana ,Thomas en zijn broer,
Jens en ik. De 5e is Jens vriend Alexander Jens. Hans wordt ingedeeld in het tweede team. De
volgende dag wordt om 10.30 vertrokken richting Polen, dat ca. 6 uur rijden betekent. Afstanden
tellen niet in Duitsland. Na enig zoeken vinden we in Zielona Gora het inschrijfbureau in een parkje
achter een school. Ze zijn nog bezig met inrichten. We blijken te slapen in het internaat van een
school,wat me sterk deed denken aan eerdere onderkomens in Polen. De lakens en slopen worden
verstrekt door vrouwen in lichtblauwe Nylon schorten. Onze kamers langs een lange gang blijken
jongenskamers te zijn met houten stapelbedden en foto’s aan de muur. Aan het eind van de gang
bevinden zich de douches en de toiletten voor gezamenlijk gebruik. Alles werkt. In een mooie kantine
is er ’s avonds pastaparty die bij het inschrijfgeld is inbegrepen. Bij het rijden door het Poolse land
bleek dat er in de Poolse dorpen nog weinig is gebeurd sinds de jaren tachtig. De steden zien er
echter steeds beter uit en worden schitterend gerestaureerd. Dat geldt ook voor Zielona Gora waar
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het ’s avonds op het plein voor het raadhuis gezellig druk is op de terrassen. Ons biertje kunnen we
zelfs met D-marken betalen maar we krijgen wel Zlotys als wisselgeld terug van de blonde zeer kort
gerokte serveerster. Ze spreekt ook een heel klein beetje Duits. Het plan is om half zeven op te staan,
maar om 5 uur is het al zo druk op de gang dat van verder slapen niets meer komt. Om 9 uur is de
start dus tijd genoeg om goed wakker te worden. Na het ontbijt worden de spullen in gepakt in de
volgauto en dribbelen we de stad in richting Raadhuisplein voor de start. Het is er druk. Een muzikant
met een orgel,saxofoon en een klarinet staat de boel wat op te vrolijken.
Men heeft een regionaal bekende speaker ingehuurd met mooie bruine tanden en een pak waar hij
nog in kan groeien versierd met een speldje van de OS van Montreal. Vooral vrouwen hebben zijn
belangstelling. Als de politie de belangrijkste punten heeft afgezet kan er gestart worden. Volgens de
parcourskaart is het hier daar nogal heuvelachtig. Het is al warm als Thomas gaat beginnen aan zijn
eerste 15,6 km. De totale afstand is in verband met omleggingen en opgebroken straten verlengd te

zijn tot 102,5km,waarvan 54 tot aan de Duitse grens. De grens wordt overgestoken in de stad Guben,
Gubin in het Pools. De stad wordt verdeeld door de rivier de Nijse, de natuurlijke grens , waardoor een
e
deel Duits en een deel Pools is. Ik hoef pas over te nemen van Thomas in de 7 etappe die een
lengte heeft van 8,6km. De eerste 40km kan ik in de volgauto de strijd volgen. Een aparte ervaring.
Daarna loop ik de 13e etappe van 10,8km tot aan de rand van Cottbus. Een makkie dus. De anderen
van de groep willen wel 3x . Het wisselen gaat door het overnemen van een rode sjerp. Alexander, die
nog nauwelijks loopervaring heeft en voor deze wedstrijd speciaal getraind heeft wordt onderweg zo
enthousiast dat hij me hangend uit de volgauto toeschreeuwt : “Gibbt alles, du bist mein man.” De
laatste 3,5km zijn voor Ivana die de laatste 200m met de rest van de groep over de finish te loopt. We
zijn 25e van de 71, in 7.05.36. Niet slecht. De prijsuitreiking wordt gehouden in een collegezaal van de
universiteit van Cottbus. Om eens in collegebank te zitten is ook weer nieuwe ervaring. Onder het
Raadhuis is ter afsluiting een pastaparty. In 2003 ben ik opnieuw geweest. Weer met LC Dosse .Dat
jaar mocht ik startloper zijn en ook 1 keer vaker lopen. Het team met een andere samenstelling deed
er 54 min. langer over. De finish was in het stadion van Energie Cottbus. Je maakt wat mee in een
hardloopcarriere. Voor liefhebbers van iets nieuws: een beetje googlen en je vind het wel.
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Zonder meetlint geen record

Fiona Markus

Bert van der Saag liep een
verbluffend snelle tijd op
de halve van Loenen
(1.40.40). Deze tijd werd
helaas niet als nieuw
clubrecord erkent, omdat
deze afstand niet officieel
gemeten is. Toch is en
blijft het feit bestaan dat
het een supertijd is. Dick
Elzenga liet onderstaande
reactie achter op de
website.
Dick Elzenga:"Het was
een eer om samen met
Bert van der Saag te
lopen. Deze Die Hard verpulverde het record bij de mannen 65+. Zijn kleinzoon stond langs de kant bij
17 km:"Opa, opa wacht!" Maar opa Bert had geen tijd om te
stoppen. "Kleinzoon tranen met tuiten", zei Bert achteraf. Als Bert mee had gedaan met de
clubkampioenschappen was ik geen 2e geworden en Tonny Stouten had er ook een zware dobber
aan gehad. Dus Bert volgend jaar mee doen."
Bert van der Saag:”Ik was wel verrast door het positieve stuk van Dick. Zonder hem had ik het niet
klaargespeeld. De omstandigheden waren niet gemakkelijk, maar het was allemaal bekend terrein.
Ik wist dus wat er kwam. Het spijt me voor Ep , maar Ep kennende, weet ik dat hij er niet om maalt.
(noot redactie: geschreven voor bekend werd dat de meting niet officieel was) Het voelt goed om nog
steeds lekker te kunnen lopen. Jammer dat ik niet vaak bij de club kom, maar het loopt zo lekker in de
bossen bij ons. Plus het feit dat wij een verschrikkelijk leuke groep mannen hebben waar ik meerdere
malen per week mee loop. Toch de sportieve groeten van mij en nogmaals bedankt voor het fijne
stuk.”
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Strakke deadlines dit winterseizoen
Geschreven door Fiona Markus
Zoals Kim elders in het clubblad al aangaf is
luisteren naar het lichaam cruciaal voor lichaam
en geest. Vandaar dat ik na een paar maanden
zonder hartslagmeter gelopen te hebben nu dan
eindelijk dat zwarte ding weer achter uit de kast
heb gevist. Normaliter liep ik enkel op gevoel,
maar soms kan het gevoel je tijdens de training
volkomen belazeren. Zeker als je houdt van pijn,
doorzetten of juist het omgekeerde. En dan kom
je niet altijd verder. Sturing is dan noodzakelijk,
vandaar is de ontwikkeling van de hartslagmeter.
Zelf heb ik een simpel horloge: alleen lopen op
vooraf ingestelde hartslagzones met naar wens een piepertje voor de alertheid. Meer heb ik niet nodig
om met plezier door het bos en over de weg te hollen. Apparatuur op mijn lichaam geeft me
persoonlijk de kriebels en ik ben dus ook geen fan van navigatiemiddelen en kilometertellers. Gelukkig
lopen er vele lopers om mij heen, dus kan ik er zo nu en dan toch gewenst of ongewenst heerlijk van
profiteren.
Waarom ik nu weer vanuit het niets toch ga lopen met dé hartslagmeter heeft twee redenen:
1. Begin dit jaar heb ik me voorgenomen om eind november deel te nemen aan het Nederlands
Kampioenschap Crosslopen in Tilburg. De Gouden Veluwe-masters van begin dit jaar hebben
me net dat laatste duwtje gegeven om me nu toch echt eens in te schrijven. Tevens is het in
hartje Brabant (mijn geboorteomgeving) en zo kan familie makkelijk een kijkje komen nemen.
Ik heb daar voor een podiumklassering helaas niets te zoeken en het is nog maar de vraag of
ik de eindstreep ga halen. Als de koploopster mij op de 8000m simpelweg passeert en ik de
rest van de lopers tot last ben dan bestaat de mogelijk dat ik uit de race gehaald word. Ik hoop
zeer zeker van niet, maar zoals iemand ooit tegen me zei:”Hopen doe je maar op de WC.
Gaan met die banaan!” Voor mij betekent dit dus gewoon keihard knallen op de eerste
kilometers en heel veel charmes in de strijd gooien bij de snellere dames zodat ze nipt voor
een eindspurt nog even wachten totdat ik de allerlaatste ronde in ga. Kom dus zondag 27
november naar Tilburg en help mij die laatste ronde in! Snert en worst in een warme
supporterstent staat dan na afloop als cadeautje namens mij klaar.
2. In het najaar van 2011 gestart met de cursus Looptrainer 2. Vanuit de Atletiekunie heel wat
leesvoer en opdrachten gekregen om begin februari helemaal klaargestoomd bij de
finishstreep te staan. Pittig, maar enorm inspirerend. In de deelnemersgroep ook aanwezig:
Marike Robbers, Miriam Gazzah, John Benjamins en Aat Kerpershoek. Samen maken we er
een leuke periode van. Trainen op basis van en kennis hebben van hartslagzones is daarbij
cruciaal. Erik Geerdes kan ons daar gelukkig alles tot in detail over vertellen en als kersverse
deelnemers zijn wij natuurlijk apetrots op onze praktijkbegeleider Erik (slijm, slijm..)
Om dit alles tot een goed einde te brengen en niet oververhit en uitgeput te raken is het noodzakelijk
dat trainingen én rust juist op elkaar worden afgestemd om zo het meest prachtige doel te
verwezenlijken. De agenda staat nu bommetjevol met uitroeptekens, felgekleurde aandachtspunten,
maar vooral alleen maar leuke spannende dingen! En dat is waar lopen en trainen voor bedoeld is:
plezier en gezelligheid om je heen hebben, individueel en/of samen. De keuze is aan jezelf hierin. Nu
snel deze boeiende tekst mailen naar onze hoofdredacteur Rinus, want dan is deze deadline ook ruim
voor de deadline gehaald. Joehoe!!
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Drielemans
Op de cover van dit decembernummer Hans van Driel.
Als vrijwilliger zet Hans al zo’n kleine 25 jaar de parkoersen van de
prestatie en wedstrijdlopen van AV Veluwe uit.
Maar dan is het voor Hans nog niet genoeg.
Op de dag voor de wedstrijd gaat hij het parkoers inspecteren.
Bindt in de weg hangende takken op, raapt losse takken en ander in
de weg liggend materiaal op, harkt en veegt zelfs bladeren van het te
lopen parkoers.
Op de cover een foto van Hans met de bladblazer die hij van de
Hertenhorst leende om de bladeren van het Randerodecross
parkoers te blazen. Hoe ijverig kan je zijn?
Hans wordt sinds een jaar of 3 bijgestaan door Herman Mol die Hans
een beetje in het gareel houdt. Want anders worden parkoersen nog
voorzien van een nieuwe ondergrond.

Nelleke Evers

foto cover Iris Sielias
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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 nainschrijving 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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Lopen is funfour4.
Ron de Kluizenaar
Afgelopen zondag om 14.00 uur “donderde” het startkanon voor
de ATAG-Posbankloop.
Een prachtige loop over de flanken en de grootste hellingen van
de Hoge Veluwe.
We boften, het weer was perfect (en daarom veel aanmoediging
onderweg) en de stemming was goed. Spontaan hadden wij ons
voor deze loop opgegeven, eenmaal ter plekke kwamen we
meerdere AVV-leden tegen. In de tussentijd waren andere AVVleden met grotere ambities bezig in Berlijn met hun marathon,
maar daarvan zal Berry of Erik nog wel verslag doen.
De Posbank en “De Muur” moesten worden beklommen, met als toetje de afdaling naar de finish.
We (Marianne, Arno, Tonny en Ron) besloten de wedstrijd gezamenlijk uit te lopen, meer voor de fun
dan voor de punten. Onderweg zijn we goed verzorgd met water- en sponsposten.
Als je de finish-foto ziet snap je ook waarom de eindtijd van ons 4-ren gelijk was.
Vladimir Tonchinski kwam
als eerste binnen met een
tijd van krap 48 minuten.
Wij waren tevreden met een
tijd van iets meer dan 1 uur
en 15 minuten.
Handdoekje van ATAG
gekregen en na de loop nog
een ijsje van Co uit
Hoenderloo, kan zo’n dag
toch niet meer stuk.
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Praat je gezond

Rinus Groen

Tot mijn grote vreugde lees ik vandaag (zaterdag 10-9-2011) in De Volkskrant in het gedeelte
wetenschap op pagina 3 dat bewegen goed is. Dat wisten we al, niets nieuws dus.
Het nieuwe zit hem er in dat het vooral goed is als je erbij praat.
Mijn hele loopleven al ben ik dus mijn tijd al ver vooruit. Ik heb meer kilometers gepraat dan gelopen
en dat is toch al een keer of 6 de aarde rond.
Hoe zit dat? Zoogdieren, mensen dus ook, hebben bruin en wit vet. Dat witte vet is extra als reserve.
Bruin vet is om je lichaam op temperatuur te houden. Na maanden op de Noordpool te zitten gaat je
lichaam ook wit vet gebruiken om je warm te houden. Je hersenen veel prikkels geven brengt dat
proces echter veel sneller op gang. Veel praten dus tijdens het lopen.
Dat ik een buikje heb komt waarschijnlijk omdat ik alleen maar onzin uitkraam. Daar moet ik eens over
nadenken. He, ik val af!!!!

Evenementen AV Veluwe 2012
Leestencross
Zondag
12 februari 2012
NOMEN RACE
Zondag
22 april 2012
Coopertest en baantrimloop
Woensdag
25 april 2012
Profict Hardloop-4-daagse
Vrijdag 25 mei tot en met maandag 28 mei 2012
Midzomeravond Run
Zaterdag
23 juni 2012
Runnersworldloop 10 kilometer Zaterdag
18 augustus 2012
Kroondomeinloop
Vrijdag
7 september 2012
Coopertest en baantrimloop 3000m
Woensdag
12 september 2012
Clubkampioenschappen
Woensdag
Nog nader te bepalen datum
Randerodecross
Zondag
4 november 2012
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Kennismakingsestafette: Kim Lamfers
Waarom ben je bij AV Veluwe gaan hardlopen en wat
spreekt je vooral aan bij AV Veluwe?
Als iemand mij een aantal jaren geleden verteld zou hebben
dat ik nu een paar keer per week zou lopen dan had ik hem
voor gek verklaard. Ik vond hardlopen verschrikkelijk! Hoe
kon iemand dat nou leuk kon vinden? Het was saai en stom.
Tijdens mijn opleidingen (CIOS en CALO) moest ik er helaas
af en toe aan geloven, maar als ik er onderuit kon dan deed ik
het gelijk. Ik vond alle sporten leuk, maar lopen, nee, dat was
voor mij niet weggelegd.. Mijn grootste passie was volleybal.
Dit heb ik tot vier jaar geleden met ontzettend veel plezier
gedaan! De techniek, de tactiek, het teamgevoel en het
mentale spelletje, ik vond het helemaal top.
Begin 2006 is Jeroen begonnen met lopen en zag ik van dichtbij hoeveel lol hij er in had. Zal het dan
toch echt leuk zijn?? Jeroen heeft gelijk van deze twijfel gebruik gemaakt en mij een paar
loopschoenen cadeau gedaan. Ik moest het toen dus wel proberen.. Echt leuk vond ik nog niet, maar
we hadden ons ingeschreven voor de Zevenheuvelenloop dus er moest wel getraind worden. Een
paar maand later (nu alweer 5 jaar geleden) verlieten wij het mooie Twente en kwamen we in
Apeldoorn wonen. Door de drukte van het verhuizen had ik al veel te lang niet meer gelopen, terwijl de
Zevenheuvelenloop steeds dichter bij kwam. Toen er een folder van Titus Mulder op de deurmat lag,
dacht ik; daar moet ik heen. Iedere week ging ik braaf naar de training, ik had geen hekel meer aan
lopen, maar het loopvirus kreeg me maar niet te pakken. Daarom besloot ik na een jaar te stoppen en
het lekker bij volleybal te houden.
Maar toen gebeurde er iets wat ons leven totaal veranderde..
In september 2007 kreeg ik tijdens mijn werk een klap op mijn hoofd. Helaas is er op dit moment een
nieuw hoofdstuk in ons leven begonnen. Ik kon ineens helemaal niets meer. Mijn lichaam was leeg en
mijn hoofd deed alleen maar heel veel pijn. Voor iemand met energie voor tien was het onbegrijpelijk
dat niets meer functioneerde. Het maakte niet uit hoeveel en hoe graag ik iets wilde, het ging gewoon
niet. Fysiek en mentaal stortte mijn hele wereld in. Uiteindelijk kwam ik in 2008 bij het
revalidatiecentrum Via Reva terecht. Na een jaar van allerlei therapieën hebben we helaas moeten
concluderen dat ik niet meer beter zal worden en dat ik dus moet leren leven met de klachten en
beperkingen die ik heb. Een harde boodschap! Tijdens de revalidatieperiode ben ik ook langzaam mijn
conditie weer gaan opbouwen. Met hele kleine stapjes kon ik steeds een beetje meer en uiteindelijk
heeft Jeroen mij weten te overtuigen de loopschoenen weer eens aan te trekken. Ik vond het heerlijk
om te doen! Het is mijn beste therapie geweest. Ik kon mijn lichaam weer voelen en mijn hoofd weer
leeg maken. Het was en is nog steeds een geweldige uitlaatklep. Schoenen aan, het bos in en als een
totaal ander mens terug komen! Fantastisch! Hoe uitgeput ik ook ben, na het lopen krijg ik telkens
weer nieuwe energie!
Maar waarom Veluwe?
Toen ik drie jaar geleden weer begon met lopen, trainde Jeroen bij AV’34.Ik ging al snel mee en werd
ook lid. De baan was een mooie manier om op mijn eigen niveau te trainen en mijn conditie op te
bouwen. Ik had veel plezier op de trainingen, maar met de reden waarom ik loop, zat ik daar niet
helemaal op mijn plek. Van Annette Voets, waar ik regelmatig mee train, hoorde ik enthousiaste
verhalen over Veluwe. Ik zag een overstap wel zitten, maar dan wel samen met Jeroen. Dus moest ik
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hem nog overtuigen. Hij twijfelde omdat hij bij
Veluwe maar één keer per week op de baan kon
trainen, maar een training met de snelle mannen
op maandag en hij was om!
Dus in maart 2011 zijn we lid geworden van
Veluwe. Daar hebben we beiden geen moment
spijt van gehad. Veluwe is een ontzettend leuke
en warme club! We zijn allebei met open armen
ontvangen. De sfeer tijdens de trainingen is
fanatiek, ontspannen en gezellig. Volgens mij is
er voor elk wat wils en kan iedereen zijn plekje er
wel vinden. Wat ik ook bijzonder vind aan
Veluwe is de hoeveelheid reacties op onze
bruiloft van afgelopen mei. We waren nog maar
net lid en dan al zoveel kaartjes/mailtjes en
felicitaties. Helemaal super! We konden het
natuurlijk niet laten om op deze dag ook nog
even de loopschoenen aan te trekken..
Wat doe je in het dagelijks leven?
Wij zijn in Apeldoorn komen wonen omdat ik een
baan als docente Lichamelijk Opvoeding kreeg
op het Veluws College. Door mijn klachten en
beperkingen moest ik hier helaas mee stoppen.
Op dit moment ben ik afgekeurd en dus niet in
staat om te werken.
Wat is je beste sportprestatie en wat is je doel?
Ik ben vanuit mezelf verschrikkelijk prestatiegericht. De drang om mezelf te verbeteren zit er van
nature in. Het moet altijd beter, sneller.. etc. Op zich een goede eigenschap, maar met wat ik heb
meegemaakt zat het mijn loopplezier in de weg. Het is met mijn beperkingen niet meer mogelijk om
fysiek het beste uit mezelf te halen. Voor mij is het niet willen presteren een doel geworden! Ik heb
ervaren dat als je ontspannen loopt zonder de grens op je zoeken je ook vooruit kan gaan. Veel
wedstrijden zie je mij dus niet lopen. Af en toe zoek ik een rustige wedstrijd uit, gewoon omdat ik er zin
in heb en niet om iets te bereiken. Terugkijkend naar mijn beste “sport”prestatie dan kom ik uit bij de
grote sprong die ik de afgelopen vier jaar fysiek heb gemaakt. Van helemaal niets, naar zoals het nu
is. Daar ben ik best een beetje trots op.
Wat voor andere hobby’s heb je naast het hardlopen?
Naast het hardlopen fiets ik ook. Zowel op de racefiets als op
de mountainbike. Op de racefiets lekker peddelen en dan
zorgen dat ik bij Jeroen in zijn wiel blijf zitten. Of samen met
Esmay Vos door de bossen crossen en dan lekker picknicken
in de pauzes. Hartstikke gezellig! Verder ben ik een echte
Bourgondiër, ik hou van koken, lekker eten, een koud biertje
en een goed glas wijn. Maar van een spannend boek, een
kop thee met een stuk chocolade kan ik ook genieten.
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Vraag van Annette Voets: “Waarom is het zo belangrijk om naar je eigen lichaam te luisteren?”
In mijn ogen zijn lichaam en geest met elkaar verbonden en kunnen deze niet zonder elkaar
functioneren. Hier stond ik eerder nooit bij stil, maar als je lichaam je in de steek laat en je niet meer
op je lijf kunt vertrouwen kom je hier wel achter. Je lichaam geeft heel veel signalen af. Signalen die je
prettig vindt, signalen die je liever niet wilt horen, maar ook signalen die je bewust of onbewust
blokkeert. De kunst is om naar deze signalen te luisteren en er dan ook werkelijk iets mee te doen.
Een lange tijd heb ik deze signalen genegeerd. Ik ging gewoon dwars door de pijn heen. “Niet
aanstellen en gewoon doorgaan.” Maar als er één ding is wat ik heb geleerd, is dat wel dat je je eigen
lijf niet voor de gek kunt houden. Dat verlies je uiteindelijk altijd en dan slaat het dubbel en dwars
terug!! Nu probeer ik te luisteren: wat kan ik wel en wat kan ik niet. De ervaring leert, maar iedere dag
kan het anders zijn. De balans zoeken is een moeilijke klus. Vooral als je meer wilt dan je kunt.
Daarom moet ik mezelf beschermen en keuzes maken. Want ik weet dat als ik één keer over de grens
ga dan heb ik er een lange tijd last van. Soms een bewuste keuze, maar meestal is dat het niet waard.
Waarom is het zo belangrijk om naar je eigen lichaam te luisteren:
Ik heb deze les noodgedwongen geleerd. Maar volgens mij is het voor iedereen belangrijk om naar je
eigen lichaam te luisteren. Doe je dit niet dan krijg je vanzelf klachten. Iedereen die wil presteren en
het uiterste uit zichzelf wil halen moet in balans zijn. Of het nou in de sport is of op de maatschappelijk
ladder. Wie goed in zijn vel zit presteert volgens mij beter en kan meer genieten van de dingen om
zich heen. Het is heel makkelijk om teveel te doen. Jezelf vergeten en anderen voor te laten gaan, is
dat niet een valkuil van veel mensen? Het gebeurt zo makkelijk, gewoon omdat je dingen leuk vind om
te doen, of omdat je vind dat het hoort. Maar als jij niet naar jezelf luistert en op jezelf past is er
niemand anders die het voor je doet!

Ik geef het stokje door aan Martijn Paalman:
“Is de triatlon voor mensen die overal net niet goed genoeg voor zijn? Of juist voor echte bikkels die
alles kunnen?”
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Runners World loop 2011
Altijd is het (te) prachtig weer bij onze Runners World Loop. Dit jaar kwam het water echter met
bakken uit de lucht. Een foto-impressie.
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Eilanders, Veluwenaars, strompelaars en
andere Berenfeestgangers.
Het waren weer een paar gezellige en actieve dagen op
Skylge.
Altijd weer fijn om "terug op Terschelling" te zijn vind ik.
Terug naar de cranberry-sfeer waar het met Hessel, Tess
en andere eilanders steeds uitstekend toeven is.
Na vrijdag met de Berenboot vasteland gemaakt te
hebben moesten we (Gerald van den Berg en ik, Iwan
van Aken) snel richting Folkshegeskoalle Schylgeralân
fietsen.
Snel, omdat we Renco Hatenboer van de volgende boot moesten afhalen en we onze spullen in de
tussentijd naar ons verblijf in Hoorn wilden brengen.
Na ook Renco's Zeelen-fiets gehuurd te hebben fietsten we, erg grappig met AV'34-toppertje Sonja
Vesseur en diens partner Bas naar Hoorn, halverwege het eiland, terug.
Steeds grappig die toevallige ontmoetingen met ter plekke onverwachte plaatsgenoten.
De tijd gaat snel als het leuk is. Receptiezaken regelen, spullen uitpakken, bedden verdelen. Met z'n
drieën op een klein kamertje.
Renco en Gerald op een luxe bed en Iwan zoals het BEHOORT op de grond. Tsja, ik weet m'n plek
...".
Vervolgens 18:00 uur diner in een soort bejaardenzaaltje in de catacomben van de Folkshegeskoalle.
Na twee kommen pompoensoep werden we ruimschoots verwend met een verstopt stukje vis wat
later kipfilet bleek te zijn, een groepsschaaltje haricots verts, een bakje vlaamsche vastelandfrietjes en
verder als waardige afsluiting een onduidelijk toetje van de gastfrau zelf. Men probeerde het ons
uitstekend naar de zin te maken daar in de achtertuin van "De groene weide" dat bleek uit alles !!!
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Ook leuk wat heen-en-weer ge-sms't met feest-avVeluwesubgroepje Fiona en het thuisfront want je moet toch wel wat
contact met het vasteland houden vinden we.
Na het eten ploften we moe maar voldaan op onze bedden neer
en Iwan op de grond. Heerlijk even uitrusten van de lange
intensieve reis en onze gemütliche Mahlzeit met veel Belgisch
kindergeschreeuw op de achtergrond.
Daarna een klein duurloopje naar een optreden van Hessel en
diens dochter Tess want wat heeft die meid toch een prachtige
stem en wat is Hessel enthousiast ...
Met "Hoi, leuk dat jullie er weer zijn" werden we gastvrij
ontvangen om daarna na vele uren been- en armspieroefeningen weer naar onze bedjes te verlangen.
Wel bleken we wat luidruchtig te zijn geweest op onze kamer
hebben we vernomen.
Volgend jaar minder joelen en op de muren kloppen jongens,
dat moet echt beter !!!
Volgende dag wat "umher spatzieren", wat bij bakerei Spanjer lantefanteren, wat Extran en
stropwaffeln scoren bij een winkel van Sinkel en verder nix gedaan.
Belangrijke dag van rust zo vlak voor de Marathon !!! Dat zijn we zo gewend bij avVeluwe en dat
continueren we dus ook op Skylge. Oh ja, 's avonds na de pastaparty nog even wat in het café
springen en dan weer naar bed of op de grond. Volgende dag even serieus nadenken waarom we ook
al weer naar Terschelling gekomen waren en hoe we ons richting marathon zouden verplaatsen.
Na een fietstochtje naar "West" gingen we rechtstreeks naar het startvak. De geblesseerden stelden
zich op voor de halve en marathonner Renco zwaaide ons uit om even later na de scheepstoeter aan
zijn barre top-tijd-tocht te beginnen.
Gerald liep zijn skitterende halve (iets onder de 01:38) en Iwan liep een soort intervaltraining met om
de paar kilometer een wandelingetje (01:51 ha ha).
Ook Renco had een lekkere tocht (iets onder de 03:45). Persoonlijk merkte ik dat je de Berenloop nog
wat intensiever beleeft als je i.p.v. de hele de
halve loopt. Heb een goed weekend beleefd
dus.
Na de marathon even met AV Veluwe groep
Bert koffiedrinken, prijsuitreiking (gefeliciteerd
topper Ton Smit !!!) en hup weer met de
snelboot terug naar het gewone leven. Weg
van het besseneiland, weg van het BerenloopTop-evenement ... De Brandaris verlichtte
"West" prachtig na afloop van alles ...
Bedankt en tot volgend jaar Skylge, dan
komen we weer !!!
M'n strompel-enkel voelt nu best weer o.k.,
alleen een beetje stijve rug van de matras op
de grond dat wel ...
Iwan van Aken, Nr. 40. Chiploos gelopen,
maar weer voor een jaar opgeladen …
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Henk Mentink
50 jaar atletiek
In 1 van de vele
bestenlijstjes die ik
bezit las ik dat Henk
Mentink ooit 30.00.0
had gelopen op de
10.000m op de
baan. Dat vroeg om
een diepte interview.
Hoi Rinus ik liep bij
het NK 10 km in
Utrecht in 1982,
30.00.0 Het was een
NK waarbij ik op het
laatst inschreef. De
10 km op de baan
was echt mijn
nummer. Omdat ik
een tijd uit de
roulatie was
geweest schreef ik
in op mijn beste tijd van de 10 km uit 1980 : 28 min 52 Ver voor mij werd de strijd om de 1e plaatsen
gestreden door Klaas Lok en Cor Lambrechts. Ik werd bijna of helemaal op een ronde gezet maar was
wel de best of the rest. In die tijd liep ik precies die tijden die ik vooraf voorspelde. Vooraf vroegen de
jongens hoe hard ga jij lopen vandaag ? 30 blank zei ik terugkijkende op mijn baan en duurconditie.
Erg verrast was ik dus nooit op mijn eigen prestaties. Wel vond ik het eng
en fantastisch die dag dat ik een hele groep sprintende achtervolgers op
een hele kleine afstand van mij finishten.
Mooi om met de coryfeeën van die tijd Cor Lambrechts en Klaas Lok op
het podium te staan. De reacties van mijn omgeving van die tijd en die
prestatie waren niet zo groot maar dat kwam w.s. omdat ik ook al een
keer of 10 onder de 30 minuten had gelopen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt
, maar misschien is het leuk om
eens te schrijven over een man
, ik dus, die in september al 50
jaar in de atletiek meeloopt en
als geboren Apeldoorner altijd
betrokken was als atleet als ook
als trainer bij het Apeldoorns
en Deventer loopgebeuren.
Groetjes Henk Mentink
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Op een zonnige
zaterdag (20 augustus)
streken 5 estafettegroepen en een aantal
reserve en sololopers
van AV Veluwe neer in
Assen. Een estafettegroep bestond uit 5
man/vrouw, die ieder 2
keer 5 km liepen.
De bedenkers van de groepsnamen waren wel erg
creatief geweest. Zo was er een groep met de naam
Veluwe for Fun, Veluwe Nice and Easy, team Veluwe
Maximaal, Veluwe Gauwe Blauwe en tenslotte het
enige vrouwenteam Veluwe Dames United.
In een mum van tijd zag de rode baan blauw van
onze clubkleding! De organisatie vertelde me heel
blij te zijn met zo’n grote afvaardiging uit Apeldoorn.
Door de hoge temperaturen vielen de tijden een
beetje tegen maar werd het juist daardoor tussen de
bedrijven door beregezellig. Paula van Wijk en Jan
Wenmaekers hadden deze happening tot in de
puntjes verzorgd voor ons. Melanie de Bruine,
Melanie Tjapkes, Gemma Velders, Paula van Wijk en
ik vormden het vrouwenestafetteteam “Veluwe
Dames United”. Bij Melanie Tjapkes ging bij haar
eerste etappe een paar meter voor de finish het licht
uit waardoor het wisselen even wat moeilijk ging. De
rest liep gesmeerd. Als team eindigden we ergens
onderaan ☺ maar wel werd Veluwe uitgeroepen tot
sportiefste vereniging en kregen we daarvoor een
grote beker uitgereikt. Wij zien onszelf eerder als de
gezelligste club van Nederland!

Iedere loper kreeg een puntzak fruit namens
Ronald Derksen uitgereikt en Marijke de
Kluizenaar voorzag ons allemaal van een
tegoedbon waarop we een eigengebakken plak
cake bij haar konden afhalen. Dat was lief en
lekker!

28

Ledenmutaties
Nieuwe leden; Tonnie Madretsma, Gerda
Goedings-Konink, Monique van den Bos,
Fieke Hiemstra, Henk Salomons, Esther van
Antwerpen, Emmanuel Biwott, Tim van
Heumen, Leonie Brussaard, Jeremy Eilander,
Eliza Bonder, Joop Bosma, Wim Dingelhoff,
Angela Broekhuis, Lisette van den Brom,
Tonny Zegers, Kim Hillebrandt, Annet
Koopman-de Groot, Gretha Hielkema, Jan
Peter Schouten, Wendy Bakker, Annemieke
Stout Kamp, Linda Schouten, Mirjam van
Gerrevink, Suzanne Schutzmann, Marlous van’t Erve, Raoul Huisman, Lex Scholten, Micheline
Tasseron, Marita Bekker-Gerritsen, Daphne Karnebeek
Bedankjes; Carin Oosterbeek, Frank van Rees, Paul van Lier, Martin van der Graaff, Annelies van
Laar, Jaap van der Schaaf, Laura Hagen, Frank Lieferink, Ineke Koldenhof, Henny van Mourik, Gert
Willems, Hilly Panjer-Bakker, Rob Paijmans, Arline
Meijer, Wilma Schouten, Madelon Buitink-van Zeist,
Arnold Nijman, Agnes Nijman, Hilly Schäffer-de
Boer, Betty Franke, Carlos van Haasteren, Debbie
Bosheide, Ellen Hagen, Gerrit Lievenstroo,
Jenneken Vosselman-Bosch, Erica Schut, Nienke
Schaik, Floor Lieshout, Nancy Lamarche.

Bas Mekking in New York
Trainer Henk Liefers laat ons met trots weten dat
Bas Mekking de marathon in New York heeft
gelopen in de vooraf door hem voorspelde eindtijd.
Na slechts 2.49.04 kwam hij na 42.2km over de finishlijn in het machtige New York!
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