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Van de voorzitter Rene van Vliet
De Midwinter van 2012 was er eentje die we
nog lang zullen herinneren. Bittere kou
teisterde het hele land.
Er werd al voorzichtig gesproken over een
mogelijke Elfstedentocht. Bij –5 graden
Celsius en een licht windje hadden de
deelnemers van de grootste
hardloopwedstrijd van de regio een zware
klus.
Hulde aan een ieder die een van de
afstanden heeft volbracht. Tevens hulde aan
de vele vrijwilligers die een ijskoude middag
moesten doorstaan. Complimenten aan
Frans Mulderij en zijn mensen die alles
keurig voor elkaar hadden.
Verwarmde tenten, lauw water en thee,
extra dekens. Prima in orde. Niks afgelasten
dus, gewoon aanpassen aan de
omstandigheden. Dat zouden ze ook bij
warme omstandigheden moeten doen.
Voor onze club nadert al weer snel de
Algemene ledenvergadering. Zie ook
verderop in de Spurt. Hij zal gehouden
worden op woensdag 28 maart 2012,
aanvang 20.30. Natuurlijk bij onze vrienden
van csv Apeldoorn. Agendapunten zijn o.a.
de uitslag van de ledenraadpleging, het verslag van de Klankbordgroep en de verslagen van de
diverse commissies.
Ook is de voorzitter aftredend. Hij is nog eenmaal herkiesbaar voor een termijn van drie jaar. Ik hoop
velen van jullie daar te zien.
Veel leesplezier
Inhoud:
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Blauw in de kou

Rinus Groen

Het is weer winter en we verlangen naar het zonnetje.
Lekker weer in de blote bast lopen.
Een tijdje geleden had ik last van mijn knie en
constateerde Gerke Houwer dat ik een cyste had. Een
vochtophoping. Koelen was het devies. Mocht het niet
weg gaan dan kon de huisarts met een spuit het vocht
weghalen. Het plaatje rechts dat ik via Google vond
maakte me niet echt blij. Seran wist nog meer goed
nieuws te vertellen dat het vocht weghalen slechts
een tijdelijke oplossing was. Sindsdien koester ik elke
week waarin ik vijf keer heb kunnen trainen en de
wedstrijdjes die ik heelhuids volbreng.
Gelukkig mag ik de Spurt maken en ben ik gek op
fotograferen. Wanneer ik me dan ook nog de winnaar van de fotowedstrijd van de Midwinter Marathon
mag noemen ben ik very happy.
Sinds een maand of 5 train ik nu kersvers lid Jeremy Eilander. En hij doet het leuk op de regionale
wedstrijden. Wat je zegt kan heel iets anders zijn dan dat de ander begrijpt. Gerrit Brouwer adviseerde
me ooit een flink eind te gaan fietsen, dat werd dus 180km terwijl hij 60km bedoelde. Ik had Jeremy
geadviseerd in zijn korte pant te lopen en hij begreep de korte broek. Hij vertrok als man en kwam als
meisje binnen. Maar wel binnen in 1.09.20 op de mini!!! (2011 nog 1.12.15), dus 2013 in 1.06.
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Lief & leed, Vertrouwenspersoon
Bij lief & leed is er een wisseling van de
wacht geweest.
Hilly Panjer, mijn partner voor lief & leed,
was ook vertrouwenspersoon maar heeft te
kennen gegeven ermee te willen stoppen.
Zowel voor lief & leed, als
vertrouwenspersoon maar ook als lid van
AV-Veluwe.
Hilly heeft er vele jaren ervoor gezorgd dat
het lief &leed voor de dames binnen AVVeluwe de aandacht heeft gekregen. Als
vertrouwenspersoon heeft ze een luisterend
oor gehad voor al onze leden.
Marike Robbers heeft de functie voor lief &
leed inmiddels op zich genomen.
Marike is sinds 2008 lid van AV Veluwe. In
de afgelopen jaren is zij zich steeds meer
thuis gaan voelen binnen de vereniging.
Als lid loopt zij meerdere keren in de week bij
AV Veluwe. Daarnaast wil zij zich graag
inzetten voor de vereniging. In februari 2012
hoopt zij het diploma assistent trainer te behalen.
Simone Middelveld:
In oktober werd ik door Hilly Panjer benaderd met de vraag of ik vertrouwenspersoon wil worden voor
AV Veluwe. Hier heb ik ja tegen gezegd.
Wat zegt Wikipedia hierover: “Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school,
vereniging of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak
heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.”
Ik loop alweer een aantal jaren mee binnen de club. Op woensdagavond ben ik te vinden op de
atletiek baan. Je kunt mij altijd persoonlijk benaderen. Lukt het niet op die manier dan kun je een mail
sturen naar vertrouwenspersoon@avveluwe.nl
Wij ( Rene, Marike, Simone en Frans)
zijn inmiddels bij Hilly geweest en
hebben haar bedankt met een passend
cadeau voor de vele jaren van inzet
voor AV-Veluwe.
Nogmaals Hilly bedankt en het gaat
je goed.
Links gelijk maar wat Lief en Leed.Henk
Kager (88) is na een lang ziektebed
weer thuis en kan zelfstandig
functioneren. Hij is dan ook gelijk
gevraagd om oppas te spelen voor zijn
kersverse kleinzoon Joris (o).
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Plak in de zak
Geschreven door Peter Bakker
Op zaterdag 26 november was het NK Cross (Masters) in Tilburg, over 7,5 km. En zoals het een
kampioensteam betaamt, vaardigde AV Veluwe een sterk- en groot team af.

Na het gezamenlijke verkenningsrondje over het parcours maakte ik, zoals ieder ander, een
inschatting over mijn kansen. Zouden we als Veluwe een kans maken om opnieuw naar een
podiumplaats te lopen? Zou ik meegaan naar het podium? Natuurlijk weten we ten opzichte van
elkaar waar we staan, en ik wist dat het allemaal wel erg mee moest zitten om mee te komen naar
de ereplaatsen. In mijn voordeel was dat het 3 rondjes betrof (ik ben wel een rondenloper) en dat het
een relatief korte afstand betrof. Voor mij was echter de top 3 eigenlijk wel duidelijk, met Tonnie,
Ronald en Roland. Dick was voor mij de onberekenbare factor en tegen Jeremy had ik de laatste
weken wel vaker gelopen, wat resulteerde in stuivertje wisselen.
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Na de start zochten de Veluwelopers elkaar
al snel op, met uitzondering van de
wegspurtende Roland. Tot mijn verbazing
kwam Tonnie ons pas aan het einde van
de 1e ronde voorbij, en liepen Dick,
Ronald, Jeremy en ik nog steeds dicht bij
elkaar. Nog een keer verbaasd was ik toen
Ronald af moest haken, maar al snel moest
ik ook de ontketende Dick en Jeremy laten
gaan.
In het parcours lagen een 3-tal dikke
bomen als hindernis, en ik had 2 weken
eerder in Bathmen de Centaurcross
gedaan; na een twee-daagse cross-country
voor pakweg 100 paarden, moesten de
lopers over datzelfde parcours (5km) met
maar liefst 24 hindernissen... Een
uitstekende (mentale?) training, want in de
2e ronde kwam ik juist daar weer in het
kielzog van Dick en Jeremy, waarbij de
laatste ook meteen een gaatje moest laten.
Ook omstreeks daar hoorde ik iemand uit
het publiek schreeuwen dat wij als Veluwe
op een 3e plaats liepen; dat was net wat ik
nodig had. Ik wist dat dit mijn kans
was. Het gaatje met Jeremy werd gestaag
iets groter, en ik wist inmiddels dat ik juist
op de zware stukken wat kon opbouwen
(de kuil, het mulle zand en de 3 bomen).
Maar ik ken Jeremy al héél lang, en ik weet
ook dat hij een professioneel
wielerverleden in zijn lijf heeft. En dat is niet
voor niets...
En inderdaad komt Jeremy na mijn
favoriete boomstammen toch weer wat
aanzetten, dus dat wordt mijn zwaarste 800
meter ooit, want dat gaat me zeker niet
gebeuren. Het laatste rechte stuk
opdraaiend zie ik in mijn ooghoeken dat het
voldoende is; die laatste 200 meter ga ik
het niet meer uit handen geven. Het
stuivertje was deze keer weer voor mij.
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Simply the best

Rinus Groen

Wanneer je een wedstrijdje wint ben je de beste van allemaal op die dag.
Wanneer je bij een NK eerste wordt ben je
de beste van Nederland op die dag voor
dat jaar.
Maar wanneer je een Nederlands record
loopt ben je de beste van allemaal ooit.
Niks gezeur van die deed niet mee,
eerlijke kansen voor iedereen en jij bent
de beste aller tijden. Ton Smit heeft dus
een Nederlands record gelopen op het
uur, op de baan.
Het oude record was 13.668 meter van
Martin van de Veen op 9 september 2011
gelopen in België. Voor iemand die in
Nijmegen bij de 7 Heuvelenloop nog het
all time record mannen 60 op 55.12 voor
15km appeltje eitje, toch?
Maar op vrijdag 30 december in het
donker op een baan in Epe wanneer het
hard begint te regenen een half uur voor
de start is het al duidelijk dat je het niet
cadeau krijgt.
Gelukkig stopt het regenen en heeft Ton
een prima haas in de persoon van Chris
van der Neut. Uiteindelijk finishte Ton met
een afstand van 16.137m.
Ook John van der Wansem die wel happig
op records is en het record bij de mannen
55 in 2005 op 17.394m heeft gezet zal nog
flink aan de bak moeten om dit weer te
verbeteren.

Ton Smit was niet de enige die liep. Tonny
Stouten was ontketend en liep 17.313m
(CR M45). In zijn kielzog Ronald Derksen
met 16.875m. Daarachter Rinus Groen
met 14.019m (CR M55) en Nelleke Evers
11.129m (CR V60).
De volgende recordpoging doet Ton Smit
in Schoorl op de 30km. Daarna blijft hij wel
trainen, maar vertoont zich alleen nog
maar op hele bijzondere dingen zoals
internationale wedstrijden namens de
KNAU. Puur sparen voor om op zijn 65-ste
weer genadeloos toe te slaan??
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Lintje van verdiensten

Shayne Rookhuyzen

Op woensdag 8 juni 2011 waren alle Apeldoornse atleten te zien die bij nationale kampioenschappen
een gouden medaille hadden gewonnen. Zij ontvingen uit handen van de vertegenwoordiger van de
burgemeester een sportpenning van de stad Apeldoorn.
Ook ik had, samen met mijn teammaatjes van AV Veluwe, een uitnodiging ontvangen voor het
bijwonen van deze speciale avond vanwege het winnen van goud op de Nederlandse
crosskampioenschappen in de categorie teams (uiteraard als amateurs en niet-professionals).
Het was ook de eerste keer in onze 40 jarige clubgeschiedenis dat wij als club een gouden medaille
op nationaal niveau hebben gewonnen, er is altijd een eerste keer voor alles. Geniet van de foto's van
onze speciale avond!
Van links naar rechts, mezelf, Tonnie Stouten, Dick Elzenga, Ronald Derksen en Maurice Winterman.

Een paar dagen na ontvangst van onze prijzen luisterde ik naar de radio, en hoorde dat Nederlanders
niet echt hun eigen stijl met betrekking tot mode hebben en dat ze zeer veel een jeans cultuur hebben,
hetgeen bevestigt wordt door deze foto! (redactie de 4 mannen rechts zijn Nederlanders en hebben
een spijkerbroek, de man links is een Zuid-Afrikaan en heeft een gewone broek)
Cees Kraaijeveld ontvangt zijn penning voor zijn prestaties als een runner in
de masters categorie. Vroeger was Cees super snel, de halve marathon heeft
gelopen in een tijd van 1.04.25sec!

Ook het bestuur was aanwezig op
deze gedenkwaardige dag.

9

Prachtig al die clubkleuren en ontspannen gezichten tijdens de Midwinter Marathon.
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IJspret

Door: Ype Dijkstra

Rinus wist nog wel een leuk baanloopje. Vijf kilometer, bij atletiekvereniging Hanzesport in Zutphen.
Ad wou ook wel mee, en met z'n drieën reden we er op dinsdagavond 6 december naartoe.
Het was een van de spaarzame avonden van (eind) 2011 dat de temperatuur richting het nulpunt ging.
Volgens Rinus was dat niet in mijn nadeel, vanwege mijn motorpak. Hij doelde daarmee op mijn
speklaag.
De baanloop in Zutphen was geen massale bijeenkomst. Bij aankomst ontmoetten we Guus Beking en
iets later voegde zich er nog andere loper bij. Daarmee was het wedstrijdveld compleet. Al met al was
AV Veluwe dus erg goed vertegenwoordigd met 60 procent van het deelnemersveld.
Bij het inlopen bleek dat er zich op de baan, en vooral in de bochten, een licht opgevroren waterlaagje
bevond. Rinus besloot daarop niet volle-bak te gaan lopen, maar om mij te gaan hazen. Ad, Guus en
de onbekende loper zouden met z'n drieën in een treintje gaan lopen teneinde onder de 20 minuten te
komen, waarbij de laatste wel goed te verstaan kreeg dat ie dan ook wel z'n kopwerk moest doen. Hij
ging z'n best doen zei hij, maar had al een tijd niet gelopen en wilde 22 minuten halen.
De organisatie bestond uit twee mannetjes op leeftijd. De startnummers moesten we nadien weer
teruggeven, want die konden ze dan weer voor de volgende keer gebruiken. Hun vraag of we
vanwege de gladheid wel wilden lopen vonden we niet zo relevant.
De baanloop ging voor mij erg goed, en niet in de minste plaats door Rinus als haas. Ik had eerder bij
de Zevenheuvelenloop een dramatisch slechte tijd neergezet, en was dan ook gedreven om dat fiasco
uit te wissen. Dat lukte, door 40 seconden van mijn beste tijd af te halen. Voor het treintje van drie
ging het wat minder. Halverwege ging de onbekende loper er vandoor, die blijkbaar toch meer in zijn
mars had dan ie zelf dacht. Ad en Guus liepen een dikke 20 minuten.
De gladheid speelde uiteindelijk voor mij geen parten, maar koud was het wel. En om die pret niet te
drukken hadden we na afloop eveneens een koude douche, vanwege de haperende CV-ketel. Als
troost kregen we van de organisatie-mannetjes een (warm) bakje koffie.
Inderdaad een leuk baanloopje dus, daar in Zutphen. Die zijn er trouwens om de twee maanden; op
de site van Hanzesport kun je zien wanneer.
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Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AV Veluwe.
Agenda Algemene Ledenvergadering AV Veluwe
Datum:
Woensdag 28 maart 2012
Tijd: 20.30 – 22.30 uur
Locatie:
Clubhuis CSV - Sportpark Orderbos, Orderbos 13 te Apeldoorn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen algemene ledenvergadering van 29 maart 2011
Financieel jaarverslag, begroting en rapportage kascommissie
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag wedstrijdcommissie
Jaarplan 2012
Klankbordwerkgroep
Bestuurswisseling
René van Vliet is aftredend en herkiesbaar als voorzitter
10. Rondvraag
11. Sluiting
De financiële stukken zijn vanaf 14 maart op te vragen bij onze penningmeester via
penningmeester@avveluwe.nl
Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich melden bij onze secretaris via
secretaris@avveluwe.nl
Onderstaand de baanlopen in de omgeving van Apeldoorn. Soms zijn dit echte wedstrijden, dat
wil zeggen dat je alleen met een wedstrijdlicentie mee mag doen. Check de site van de
betreffende vereniging vooraf.

datum

plaats
Epe
Zutphen
Harderwijk
Apeldoorn
Wageningen
Apeldoorn
Zutphen

vereniging
Cialfo
Hanzesport
Athlos
AV Veluwe
Pallas 67
AV'34
Hanzesport

afstand
dinsdag 20 maart 2012
1000/5000m
dinsdag 3 april 2012
5000m
dinsdag 10 april 2012
5000m
woensdag 25 april 2012
1500/5000m
vrijdag 18 mei 2012
1000/5000m
zondag 27 mei 2012
1500/3000m
dinsdag 5 juni 2012
5000m
1,2 en
dinsdag 19 juni 2012 Epe
Cialfo
5000m
vrijdag 20 juli 2012 Wageningen Pallas 67
1000/5000m
zondag 26 augustus 2012 Apeldoorn
AV'34
1500/3000m
woensdag 12 september 2012 Apeldoorn
AV Veluwe 3000m
dinsdag 18 september 2012 Epe
Cialfo
1000/5000m
vrijdag 21 september 2012 Wageningen Pallas 67
1000/5000m
dinsdag 2 oktober 2012 Zutphen
Hanzesport 5000m
dinsdag 4 december 2012 Zutphen
Hanzesport 5000m
dinsdag 18 december 2012 Epe
Cialfo
1000/5000m
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De zonde “Gulzigheid”
Op de cover dit keer een foto van
Peter Vroon die onze jongens
uitnodigde voor een professioneel
fotoproject over de zeven zonden en
zeven deugden. Op zaterdag ochtend 28 januari jl werd in Hotel
Oranjeoord in Hoog Soeren een
volslank model (Inez, foto Peter)
gegarneerd met veel groenten

fotograaf Peter Vroon in Aktie ( foto Annelies Brouwer)

De Veluwe modellen:
Dick Elzenga
Arjen Castelein
Ronald Brouwer
Renco Hatenboer
Jan Kuiper
Mark Westerhof

en fruit opgediend. De voor een
contrasterend effect “slanke” AV
Veluwe-leden vielen daar als wolven
grommend op aan.
De jongens hadden meer oog voor
het eten dan voor het op tafel
liggende model.
Overduidelijk bewijst deze foto dat
hardlopen hongerig maakt.
Nelleke Evers
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Wat als…
Het zou koud worden, erg koud en om niet van een koude kermis thuis te komen heb ik de dag ervoor
3 rondjes gelopen met verschillende laagjes kleding aan.
De derde keer zat ik precies goed. Daar hoefde ik me dus niet meer druk om te maken.
Ik kon de rest van de dag lekker niksen.
Zondag, de dag van de marathon, was mijn klok om kwart voor 11 stil blijven staan. Oeps, het was al
even na elven toen ik het door had en Tonnie zou om half 12 starten. Dat werd weer eens een race
tegen de klok. Ik had Tonnie beloofd hem na zijn start bij de naald aan te moedigen en voor hem zou
dat dan het bewijs zijn dat ik op tijd was voor mijn eigen race een half uur later. Het was een beetje
moeilijk dichtbij de start te komen zodat ik een stuk moest sprinten om Tonnie bij de Naald uit te
zwaaien. Nadat dat gelukt was dacht ik ik ga toch nog even naar Tonnie’s huis aan de Loseweg om
van het toilet gebruik te maken. Het was toch dichtbij en de volgende 4 uur kreeg ik niet meer zo’n
gelegenheid want je broek naar beneden trekken bij minus 5 graden zou geen lolletje zijn. Dus op een
holletje naar zijn huis en toen als een speer naar de start. Het bleek iets verder te zijn dan ik gedacht
had. Aangekomen in mijn startvak ging het startschot alsof ze op mij gewacht hadden.
Ik had mooi ingelopen en was al lekker opgewarmd. Mijn benen voelden goed en bleven het ook al die
tijd goed doen. Bij Berg en Bos had ik al zo kleffe handen dat ik even mijn handschoenen uitdeed.
Toen ik ze in mijn rokje wilde stoppen verloor ik er 1, grrr. Ik zag hem vallen maar kon niet ongestraft
bukken met die meute achter me.
Op het fietspad over de Asselse hei passeerden Walter Stouten en Marianne me, ze vroegen me of
het goed ging. Toen ik mijn verlies vertelde zei Walter lachend “ ik weet in Apeldoorn wel een leuk
winkeltje waar je zo weer nieuwe kan kopen”. Geen leuke opmerking bij deze vrieskou! Ik heb mijn
overgebleven linker handschoen regelmatig aan de rechter hand gedaan wat nogal moeilijk ging
omdat het een vingerhandschoen was. Gelukkig stond Tonnie, die inmiddels gefinisht en gedoucht
was, me met legersokken voor mijn handen bij de Naald op te wachten om gezellig met mij de tweede
ronde mee te lopen. Ik was blij dat ik hem zag.
Buik/maagklachten dwongen me al vanaf de Amersfoortseweg rustig te lopen en eigenlijk dacht ik al
aan uitstappen. Op de Bosweg moest ik weer wandelen maar toen Raoul Huisman mij voorbij ging en
mij duidelijk zielig vond hervatte ik mezelf en liep met nog steeds goeie benen in 1 keer door naar de
finish. Wat als ik mijn handschoen niet had verloren, niet 4 keer had gewandeld, Tonnie niet was
meegelopen en Raoul niet was tegengekomen?

Nelleke Evers
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Wacht op Rinus Groen
Ad van Hooff had een stoplichtknop
gefotoshopt, door Rinus toe te voegen aan de
tekst “wacht op groen”. Leuk, maar natuurlijk
half zo leuk als naturel die tekst te zien bij de
inmiddels historische marathon van Dubai.
Historisch, want nog nooit liepen 17 mannen in
1 marathon onder de 2uur10. Maurice
Winterman was speciaal naar deze marathon
gegaan voor de Spurt om deze unieke foto’s te
(laten) maken.
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Leestencross 2012
Langs de weg bekende AVV
gezichten boven gele en oranje
hesjes, veel enthousiaste
gezichten rond de kiosk, drukte
bij het secretariaat en later de
start. Druk, maar alles liep weer
als 'vanzelf'. Vorig jaar ben ik
(Dik Musch) enthousiast
geworden voor deze cross
nadat ik met een 'wild-card' na
de beginnerscursus de "Het
Leesten" 5km heb gelopen. 5km
lang heb ik alleen maar genoten
van het lopen en de prachtige
omgeving. Dit jaar wilde ik
meer, meer genieten van de
natuur en het lopen en meer uitdaging. Daarom heb ik me al vroeg aangemeld voor de 15km.
Inmiddels weet ik wat er allemaal gedaan moet worden om zo'n evenement te regelen en heb ik vol

bewondering 3 rondjes lang gezien hoeveel vrijwilligers er aan meewerken en hoe koud het voor hen
moet zijn geweest.
Wat een heerlijk parcours, in mijn herinnering (die overigens niet klopte) was het vorig jaar wel wat
vlakker waardoor ik eigenlijk iets te snel gestart ben. Tijdens de 3de ronde brak dat op en maakte ik
me wat zorgen, er liepen niet veel mensen meer om me heen -ben ik de laatste?- En met nog 3km te
gaan, vlak voor de post van Iwan, ging de snelheid om laag. Gelukkig dat Iwan even met me opliep en
wat bemoedigende woorden sprak, waarvoor dank. Dat had ik net even nodig. Geen echt negatieve
split, maar wel heerlijk gelopen. Volgend jaar hoop ik er weer bij te zijn, dan ga ik een nog weer een
stapje verder, een nog grotere uitdaging...
Zet mij voor 2013 maar vast op de lijst van vrijwilligers om te helpen met dit mooie evenement.
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Kennismakingsestafette: Martijn Paalman
1. Waarom ben je bij AV Veluwe gaan hardlopen en wat spreekt je vooral aan bij AV
Veluwe?
In juli 2010 ben ik samen met mijn vriendin naar
Apeldoorn verhuist omdat het centraal ligt tussen ons
werk in. Bovendien is Apeldoorn een leuke stad en is de
omgeving bijzonder geschikt als trainingslocatie - niet
onbelangrijk als je veel sport.
Voordat ik in Apeldoorn kwam wonen was ik ook altijd lid
van
een atletiekvereniging (AV Holten) aangezien
gezamenlijk trainen immers leuker en motiverender is dan
alleen. Een voorwaarde voor mij was bovendien dat ik
minimaal één baantraining per week kon doen. In
Apeldoorn heb je dan in principe de keuze tussen AV
Veluwe en AV’34. Beide clubs kende ik echter alleen van
naam. Ik had al een beetje rondgevraagd en daar kreeg ik
te horen dat ik qua loopniveau (in de breedte sterk) en
sfeer het beste bij AV Veluwe kon gaan lopen.
Wat me vooral aanspreekt aan AV Veluwe is dat het een
ontzettend leuke club is waar iedereen op zijn eigen
niveau kan lopen, zowel recreatief als prestatiegericht. Na
de eerste training die ik meeliep wist ik gelijk dat ik lid zou
worden van AV Veluwe en ook niet meer verder hoefde te
kijken.
2. Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik Business Analist bij A.S. Watson in Renswoude. A.S. Watson is bij de
meeste mensen niet zo bekend, maar als ik dan vertel dat het bekend is van de winkelformules
Kruidvat, Trekpleister en ICI Paris XL in de Benelux dan kent iedereen dat wel. Als Business Analist
ben ik verantwoordelijk voor de informatievoorziening (Business Intelligence) binnen A.S. Watson
Benelux. Ik fungeer als het ware als tussenpersoon tussen de eindgebruiker (management) met
bepaalde informatiewensen en ICT. Het gaat hier dan onder andere om het optimaliseren van de
informatieprocessen en het maken van rapportages op allerlei gebieden zoals bijvoorbeeld Inkoop,
Logistiek, HRM en Finance.
Naast mijn werk doe ik fanatiek aan triathlon
(zwemmen, fietsen en lopen) waar ook veel tijd in
gaat zitten. Je moet als triatleet namelijk drie
verschillende onderdelen onderhouden.

3. Wat is je beste sportprestatie en wat is je doel?
e

Mijn beste sportprestatie is de 13 plek op het NK Halve Triathlon 2010 in Nieuwkoop (3km zwemmen,
80km fietsen en 20km hardlopen). Het was pas mijn 2e halve triathlon, daarvoor deed ik vooral veel
wedstrijden over de Kwart- en Olympische triathlon afstand (1/1,5 km zwemmen, 40km fietsen en
10km hardlopen). Bovendien was het die dag bijzonder slecht weer met veel regen en wind. De
watertemperatuur van 16 graden hielp daar ook niet echt bij. Na het fietsen kwam ik helemaal
verkleumt de wisselzone naar het lopen binnen en kreeg mijn loopschoenen nauwelijks aan.
Uiteindelijk kon ik toch al snel mijn tempo vinden en kwam zeer tevreden als 13e op het NK over de
finish, een klassering waar ik op voorhand alleen maar van kon dromen.
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Komend seizoen liggen mijn doelen echter vooral op de kortere triathlon afstanden (tot aan de
Olympische afstand). Sinds dit jaar maak ik deel uit van het Step One “Eredivisie Triathlon” team, die
deelneemt aan de “Eredivisie Triathlon”, een teamcompetitie die voornamelijk over korte triathlon
afstanden gaat. Zo is er een teamwedstrijd
waarin je als team gezamenlijk alle drie de
onderdelen aflegt en het snelste team uiteindelijk
wint. Onderdeel van de “Eredivisie Triathlon” zijn
ook het NK Triathlon Sprint in juni het NK
Triathlon Olympische afstand in augustus. Beide
wedstrijden zijn mijn hoofddoelen waarbij ik voor
een top-10 klassering ga. Het zijn ambitieuze
doelen, maar zonder tegenslag wel realistisch in
mijn ogen. Aangezien het om zogenaamde
stayer-wedstrijden gaat (waarbij je met fietsen in
elkaars wiel mag blijven rijden), is het van belang
dat mijn zwemmen en hardlopen in orde zijn. Met
het zwemmen moet je met de beste uit het water
komen en op de fiets meerijden om het tot slot bij
het afsluitende hardlooponderdeel af te maken.
Komend seizoen wil ik dan ook vooral op deze onderdelen stappen maken.
Uiteindelijk is mijn grote doel voor de toekomst om me te kwalificeren voor de WK Ironman op Hawaï
over de klassieke triatlonafstand van 3,8km zwemmen, 180km fietsen en 42,2 km hardlopen.
4. Wat voor andere hobby’s heb je naast het hardlopen?
Naast het hardlopen doe ik zoals eerder genoemd aan triathlon. Zwemmen en fietsen zijn dus mijn
andere hobby’s. De afwisseling van de verschillende triathlon onderdelen spreekt mij hier vooral in
aan. Het uitoefenen en trainen voor één sport zoals zwemmen, fietsen en/of hardlopen zou mij op den
duur gaan vervelen. Het is juist de afwisseling wat mij daar zo in aanspreekt. Bij triathlon heb je
regelmatige afwisseling door de combinatie van drie sporten. Je traint op een gevarieerde manier, en
je kan binnen en tussen de diverse disciplines qua training vrijwel eindeloos afwisselen en
combineren. Bijkomend voordeel is dat wanneer je geblesseerd raakt, je altijd nog andere onderdelen
kan trainen. Zo had ik in december last van een kuitblessure, maar gelukkig kon ik met zwemmen en
fietsen mijn conditie op peil houden.
Vraag van Kim Lamfers: “Is de triatlon voor mensen die overal net niet goed genoeg voor zijn?
Of juist voor echte bikkels die alles kunnen?”
Persoonlijk ben ik niet begonnen met triathlon omdat ik niet goed
genoeg was in één van de afzonderlijke sporten zwemmen, fietsen en/of
hardlopen, maar juist vanwege de afwisseling. Vaak zijn er wel
hardlopers die zich aan een triathlon wagen en daarbij aardig kunnen
fietsen, maar op het zwemonderdeel verliezen ze dan al veel te veel tijd
om een rol van betekenis te kunnen spelen in een triathlon wedstrijd. Dat
is ook het geval bij zwemmers die het fietsen en/of lopen weer niet goed
beheersen. Lance Armstrong is bovendien begonnen in de triathlon en
uiteindelijk doorgebroken als wielrenner (en niet andersom – ook al pakt
hij de triathlon nu weer op).
Een triatlon bestaat nou eenmaal uit drie onderdelen, die allemaal
afzonderlijk onderhouden moeten worden. Je kan dat niet vergelijken
met iemand die enkel aan zwemmen, wielrennen en/of hardlopen doet.
Om een triathlon wedstrijd te kunnen winnen mag je echter geen zwak
onderdeel hebben en moet je ieder onderdeel goed beheersen; het is
dus voor mensen die alles kunnen!
Ik geef het stokje door aan Ronald Derksen
“Hoe kan het toch dat bepaalde mensen ineens zo hard lopen wanneer
e
ze de 35 zijn gepasseerd, is dat het 2 hardloopleven?”
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Secretarieel jaarverslag 2011 AV Veluwe

René Harmsen, secretaris

Ledenaantal
In 2011 liep het ledental van AV Veluwe op van 528 leden in januari 2011 tot 628 in december 2011.
Nieuwjaarsreceptie
Ook dit jaar organiseerde AV Veluwe voor haar leden de traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze werd goed
bezocht. In de rol van gastheer gastheer zorgde CSV ook deze keer voor de consumpties en hapjes.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in 2011 12x maal bijeen. In januari nam René Harmsen de functie van secretaris tijdelijk
op zich.
Algemene Ledenvergadering
De ALV werd gehouden op 29 maart 2011, in de kantine van CSV in Apeldoorn. Naast het voltallige bestuur
waren er 38 leden aanwezig. De gebruikelijke agendapunten als jaarverslag, financieel jaarverslag en het
verslag van de kascommisie werden behandeld. Elbert Voogt werd door de aanwezige leden herkozen als
contactpersoon wedstrijdcommissie. De leden gingen akkoord met de aanstelling van de door het bestuur
voorgedragen secretariskandidaat, René Harmsen.
De leden spreken de wens uit om meer gebruik te kunnen maken van de atletiekbaan en vragen of AV
Veluwe een eigen accommodatie kan krijgen. Het bestuur komt met het voorstel om een
klankbordwerkgroep te vormen, die de wensen van de leden gaat inventariseren. Berry de Wied, Maurice
Winterman, Nelleke Evers en Hans Maaskant bieden zich aan om hier zitting in te nemen.
Klankbordwerkgroep
De klankbordwerkgroep is in 2011 vier maal bijeengekomen. Uit deze bijeenkomsten is het plan ontstaan om
een enquête te houden onder de leden. Op het moment van het mailen van de enquête naar de leden
stond het ledental op 544. Er zijn 496 e-mails met de link naar de enquête verzonden. In totaal hebben 238
leden (dit is 48% van de verstuurde e-mails) de enquête ingevuld. Het overzicht van de uitkomsten van de
door de respondenten ingevulde enquête wordt via de ALV verspreid.
Vrijwilligers
In het najaar van 2011 heeft het bestuur alle vrijwilligers bedankt voor hun inspanningen. De vrijwilligers
kregen een AV Veluwe fleecetrui aangeboden als waardering voor de tijd en energie die zij in de vereniging
steken.
Sportpenningen
Ook dit jaar wonnen weer diverse atleten van AV Veluwe goud op NK’s. Bij de NK Cross in Nijverdal op 19
februari, won de masterploeg (Shayne Rookhuyzen, Tonnie Stouten, Ronald Derksen, Dick Elzenga en
Maurice Winterman) goud op de lange cross. Bij de NK Indoor Masters op 27 februari in Apeldoorn
veroverde Tonnie Stouten het eremetaal op de 3000 m. Op 28 maart 2011 kwam Ton Smit als eerste over
de finish op de 10.000m in Veenendaal en op 4 september wist Ton wederom de eerste prijs in de wacht te
slepen, namelijk in Tilburg, bij het NK 10.000 m op de weg.
CSV Apeldoorn
Het samenwerkingscontract met CSV Apeldoorn is verlengd tot oktober 2012.
Vertrouwenspersoon en Lief en Leed
Hilly Panjer is eind december gestopt met haar functie als vertrouwenspersoon. Simone Middelveld neemt
deze taak per 1 jan. 2012 van haar over. Hilly Panjer heeft tevens haar werkzaamheden voor de commissie
“lief en leed” met ingang van december aan Marike Robbers overgedragen.
PR en perscontact
In de persoon van Menno Koomen vond AV Veluwe haar nieuwe PR man.

Nieuwe trainers
Met het behalen van het trainersdiploma door een aantal leden, werd het team van AV Veluwe trainers
uitgebreid.
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Gehaast
Scholten

Lex

Ik ben Lex Scholten en kom uit
Waddinxveen. Evert Leunk en mijn
vriendin Susanne Leunk zeiden dat in
Apeldoorn een wedstrijd was. Ik dacht “die
probeer ik” en Evert zei, ik loop met je
mee.
Dat noemen ze een haas.
Zaterdag ging ik samen met mij schat naar
Apeldoorn. Voor dat we weg gingen waren
hier mensen aan het schaatsen want ja,
hier ligt erg veel water en sloten. In
Apeldoorn aangekomen even langs het
parcours gereden en wat foto’s gemaakt.
Wat was het mooi in de bossen met die
sneeuw.
Zondag met z’n allen op de fiets naar
Orpheus waar het erg druk was. Wel even
wennen, elke wedstrijd loopt anders en het was erg koud. 11.30 de start. Tjee, wat deden er veel
mensen mee.
Het parcours was wel iets glad en ik was blij dat Evert met mij mee liep.
Voor de eerste keer de mini gelopen in een tijd van 2.00.10 dankzij Evert en ik was zeer
tevreden.

Als Evert niet bij me was gebleven weet ik niet wat ik had gedaan. Nu heb ik niet gewandeld, wel 2
keer een dip gehad. Ik vond het wel erg mooi en zwaar. Susanne had 1:38.39 Ik was erg trots op
haar. Ze zei “Een betere tijd dan vorig jaar”
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Willem Kramer’s 100

Menno Koomen

Introductie
Enige tijd geleden werd ik door een clublid gewezen op het feit dat een van onze leden, Willem
Kramer, in 2011 meer dan 100 marathons had bereikt (zie voor meer info: http://www.100mcnl.org).
Naar mijn mening een mooie mijlpaal om eens wat meer aandacht aan te besteden. Daarom heb ik
contact gezocht met Willem voor onderstaand interview.

Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben Willem Kramer, 53 jaar, geboren in Voorburg en ik woon sinds 5 jaar met mijn vriendin Harma
in Apeldoorn, in de Maten. Ik werk als IT-er, ook in Apeldoorn. Behalve hardlopen hou ik ook van
reizen en het leuke is dat je die hobby’s soms ook kunt combineren: ik heb zo’n 20 marathons in het
buitenland gelopen.
Sinds wanneer doe je aan hardlopen?
Ik doe eigenlijk sinds dat ik ongeveer 20 was aan hardlopen, maar er zijn wel fases geweest van
e
e
enkele jaren dat ik niet of nauwelijks liep. Tot mijn 43 vooral kortere afstanden, pas op mijn 43 liep ik
e
mijn 1 marathon, Rotterdam 2001.
Wat voor type loper ben je?
Vroeger liep ik vooral 5 en 10 km, tegenwoordig dus lange afstanden. Ik ben wel steeds langzamer
geworden en moet eigenlijk wat meer op snelheid trainen. Ben dus een echte lange afstandsloper, die
vaak wat sloom op gang komt.
Hoe ben je bij AV Veluwe terecht gekomen?
Toen ik 5 jaar geleden in Apeldoorn kwam wonen zocht ik een atletiekvereniging en dan heb je dus
eigenlijk de keuze uit AV’34 en AV Veluwe; Omdat AV Veluwe me meer gericht leek op lopen heb ik
voor AV Veluwe gekozen. Ik kom trouwens niet vaak trainen, vooral door praktische redenen: Ik heb
geen auto en woon toch vrij ver van het Orderbos, dat is voor mij toch een drempel om naar trainingen
te gaan. En ik loop niet graag in het donker vanwege een soort nachtblindheid, dus de helft van het
jaar kan ik eigenlijk niet ‘s avonds trainen.
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Waarom en wanneer ben je begonnen met het lopen van de marathon?
In 2001 liep ik dus voor het eerst een marathon; Eigenlijk ben ik er langzaamaan naar toe gegroeid
door steeds iets langere duurlopen te doen en toen ik op een zeker moment zonder veel moeite 2,5
uur kon hardlopen besloot ik maar eens een marathon te gaan proberen. Die 1e marathon, Rotterdam
e
2001 dus, ging bijzonder moeizaam en ik besloot eigenlijk om het nooit meer te doen; De 2 marathon
was dan ook pas 3 jaar later, Rotterdam 2004. Hoewel veel minder voorbereid dan in 2001 ging deze
toch veel meer ontspannen en toen begon ik het leuk te vinden.
Hoe vaak loop je een marathon?
De eerste jaren na de 2e marathon liep ik er steeds 3 per jaar, daarna werden het er steeds meer: 3 in
2004, 3 in 2005, 3 in 2006, 7 in 2007, 11 in 2008, 13 in 2009, 24 in 2010 en 38 in 2011. Dat aantal in
2011 kwam wel een beetje doordat de 100 in zicht kwam en ik dat nog voor de winter wilde bereiken.
Komend jaar ga ik er zeker minder lopen, ik denk hooguit 10; Ik ga nu de speciale uitkiezen, die ik
echt mooi vind.
Wat is je meest bijzondere marathon en waarom?
Ik vind het moeilijk om specifiek 1 eruit te kiezen, dus ik noem er een paar die ik bijzonder vond:
Boedapest 2006: Prachtige stad en de marathon is ook erg mooi
New York 2007: vanwege de sfeer
Rome 2008: Indrukwekkend parcours
Moskou 2008; Vanwege het bijzondere parcours en ook vanwege de lachwekkend slechte organisatie
Diever: Drents-Friese woldmarathon 2007: mooi parcours en ik heb daar mijn snelste marathon
gelopen (3.27.05)
Terschelling Berenloop 2011: Bijzonder omdat het de 100e was
Je hebt 19 Ultra's gelopen. Wat voor afstanden zijn dat eigenlijk?
Ultra’s zijn in principe alle mogelijke afstanden verder dan de marathon. De bekende 50 km in Assen
geldt dus als een Ultra. Verder zijn alle afstanden mogelijk; Zo is er de Spartathlon in Griekenland en
die is zo’n 250 km.
Er zijn ook uurlopen, b,v 6 uur of 12 uur of 24 uur. Ik heb zelf een keer zo’n 24 uur gelopen, mei 2011
in Duitsland, en ben toen tot 106 km gekomen. Dat is erg weinig voor een 24-uursloop, maar het ging
ook erg slecht. Na 10 uur kreeg ik grote blaren en toen ben ik ‘s nachts enkele uren gaan rusten.
Daarna nog wandelend de 24 uur vol gemaakt, want ik wou in ieder geval de 100 km. halen. Maar dit
was voor mijn echt eens maar nooit weer.
De meeste ultra’s die ik heb gedaan waren 50 km en dat vind ik eigenlijk meer een verlengde
marathon. Ik heb ook een keer 60km Berg en Dal gelopen, een zeer zwaar, maar bijzonder mooi
parcours. Het tempo gaat dan wel naar beneden, tot bijna 7 minuten per kilometer.
Wat is je favoriete afstand?
Mijn favoriete afstand is dus wel de marathon, maar ook een halve marathon vind ik erg leuk. En een
10 mijl loop vind ik ook altijd leuk om te doen. Als ik genoeg krijg van hele lange duurlopen, die nodig
zijn voor de marathon, ga ik over naar halve marathons.
Heb je nog speciale doelen die je wilt halen
met hardlopen?
Nee, ik heb geen speciale doelen, het enige doel
is eigenlijk er plezier in houden en lekker fit en
gezond blijven. Vorig jaar had ik nog als doel de
100 marathons te gaan halen, nu ik dat bereikt
heb ga ik minder marathons lopen, maar dan wel
die ik speciaal vind. En lopen verder dan 50 km
laat ik denk ik voortaan ook maar aan me voorbij
gaan.
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10 vragen over koelen

Arie Meijboom Sportmassagepraktijk Meijboom

1. Wat is koelen?
Koelen is een verzamelterm voor een aantal eerste hulp adviezen
die gelden als er blessures optreden. Er bestaan nogal wat
benamingen voor wat in de praktijk gewoonlijk 'koelen' wordt
genoemd. Benamingen zijn onder andere:
· koudetherapie
· cryotherapie (Kryios is Grieks voor ijs)
· RADIJS. Rust, Altijd hoog leggen, Druk en IJS. ·
2. Bij welke blessures is koelen verstandig?
Koelen kun je bij elke verstuiking, kneuzing, of scheuring. Eigenlijk kun je bij elke blessure koelen.
Alleen als er bloed zichtbaar is of sprake is van een botbreuk moet je koelen achterwege laten. Bij
koelen in de buurt van de ogen of de geslachtsdelen moet extra voorzichtigheid worden betracht.
Koelen kan ook ingezet worden bij, beginnende, overbelastingsblessures. Ook dan kan koelen de
ontstekingsreactie en pijn beperken. Het risico is alleen dat men daardoor denkt dat het probleem over
is en flink doortraint. Bij overbelasting zal altijd de trainingsomvang terug moeten. Koelen kan dan wel
als ondersteuning na elke lichte training en in de herstelfase gebruikt worden.
3. Wat is het doel van koelen?
Koelen is het beste middel om zwellingen, die als gevolg van vocht- en
inwendig bloedverlies optreden zo snel mogelijk de kop in te drukken.
Hoofddoel daarbij is een snel antwoord te geven op de onvermijdelijke
ontstekingsreactie. Door het koelen "krimpen" de bloedvaten
(vasoconstrictie) en wordt voorkomen dat er nog meer bloed naar
plekken stroomt waar het niet thuis hoort. Door deze reactie van het
lichaam in te perken kan er veel hersteltijd van de blessure gewonnen
worden. Een zwelling die niet doorzet hoeft het lichaam tenslotte ook niet
af te bouwen. Bovendien heeft het koelen het plezierige effect dat de pijn
vermindert. Het best is dus direct nadat de blessure is ontstaan te koelen.
4. Hoe kun je het beste koelen?
Koelen gaat het gemakkelijkst met een coldpack. Dat is een kunststof zakje met daarin een gel. Dat
zakje kun je in de vriezer leggen om koud te worden. Als je een coldpack gebruikt moet je altijd een
dun doekje tussen de coldpack en de huid leggen. Het makkelijkst werkt het met een dun washandje.
Vaak wordt, als je een coldpack koopt, een hoesje bijgeleverd.
5. Wat zijn die alternatieven?
Het eenvoudigste zijn gewone ijsblokjes uit de kantine. Die doe je in een plastic zakje en versplinter je
een beetje. Je hebt dan zelf een coldpack gemaakt. Bij kleine blessures kun
je de ijsblokjes ook in een plastic bekertje doen. Door rondjes te draaien over
de zere plek koel je heel behoorlijk. Ook een langzaam stromende koude
kraan (of sloot) kan heel goed als koeling dienst doen. De koude straal kun je
het beste iets boven de blessure op de huid laten komen. Als dit allemaal niet
in de buurt is kun je desnoods met een gewoon roomijsje koelen. Het beste
gaat dat met een hoorntje. Dan houd je zelf tenminste schone handen.
6. Ik heb ook wel eens van die spuitbussen gezien om te koelen.
Het gebruik van spuitbussen met chloor- aethylspray's lijkt een gemakkelijke
oplossing, maar laat dat altijd aan deskundigen over. Het bevriezingsgevaar
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is hierbij heel groot.
7. Hoelang en vaak moet je koelen?
Maximaal 15 tot 20 minuten. Als je langer gaat koelen gaat het lichaam proberen de kou te
compenseren door extra bloed naar de plek te sturen. En dat is iets wat we juist proberen te
voorkomen. Koelen kun je in principe de eerste 48 uur elk uur herhalen. Alleen met slapen is dat knap
lastig. Langer heeft geen zin. De eerste uren is de effectiviteit het grootst. Dus minimaal 4 a 5 keer
herhalen is heel nuttig tegen de zwelling daarna vooral als pijnverlichting.
8. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met "druk" en "hoog leggen"?
Met "druk" geeft men aan dat je door uitwendige druk, bijvoorbeeld een drukverband,
ook de zwelling kan tegengaan. Ook het "hoogleggen" van een been op een stoeltje
of de arm in een mitella kan de hersteltijd bekorten doordat, door de zwaartekracht,
er minder bloed naar de zere plek toestroomt. Ook daardoor zal er minder zwelling
optreden. Goed koelen is echter het belangrijkste.
9. Als je een enkel verzwikt moet je dan je schoen uittrekken voor het koelen?
Dat hangt ervan hoe zuinig je met je schoenen bent en hoe hoog hij de enkel omsluit.
In principe is de schoen een goed "drukverband". En zeker als je nog een stukje moet "lopen" kun je
de schoen beter aanhouden. Is de schoen eenmaal uit dan krijg je hem vaak niet meer aan omdat de
enkel te dik is. De combinatie coldpack en schoen werkt
niet. Alleen met koud (sloot)water is koelen dan
mogelijk.
10. Als je goed koelt kun je dan meteen ook weer
wat trainen?
Als er blessures ontstaan zijn moet je uitzoeken welke
vervangende training mogelijk is zonder de blessure te
verergeren. Dit is erg belangrijk om zo min mogelijk in
conditie achteruit te gaan. Pas als er helemaal geen
pijnklachten meer optreden tijdens of na de training, als
de kracht weer helemaal terug is en als de
bewegingsuitslag (lenigheid) weer hetzelfde is als bij het andere ledemaat, kun je zeggen dat je weer
klaar bent om echt met de training te beginnen. De wedstrijdvorm kan dan nog weken of maanden op
zich laten wachten. Het is belangrijk om bij ernstige verstuikingen en andere ernstige blessures
deskundige hulp in te schakelen. Een arts of fysiotherapeut kan je precies vertellen wat je wel en niet
mag doen.
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Meerdaagse

Ep Winterman

Het is zondagavond 19 augustus 2001, vanaf een groot terras van ongeveer 20 m2 kijk ik over het
dal. Het is al wat schemerig en steeds meer lampjes verschijnen beneden. Het wordt langzaam avond
en de temperatuur is nog heerlijk. Als ik de ogen een beetje dichtknijp doen de contouren van de
bergen aan de overkant me denken aan een diep decolleté. Wat warmte teweeg kan brengen. Het
terras is onderdeel van het huis, waar we voor de komende week een onderdak hebben gevonden.
Woensdag zal ik voor de 3e keer starten in de “Süd Tirol Running tour”, beneden in het dal waarin ik
nu op uitkijk. Maurice, Monique ,Elbert en Hans komen ook.
e

e

Voor de 3 keer alweer sinds dat we bij de marathon van Monaco de flyer in handen kregen van de 1
organisatie in 1999. Vanwege rugproblemen in de afgelopen 3 weken kon ik de trainingen voor deze
loop wel op mijn buik schrijven en ook het
jaarlijks gebruikelijke reisje naar de 25 km
loop van onze vrienden in Tsjechië ging niet
door. Vorige jaren was ik nog 2e en 3e in mijn
klasse in deze tour. Dit jaar heb ik dus
besloten het maar eens kalm aan te doen
en slechts mee te lopen. De verwachting is
daarbij ook nog dat de komende week de
temperatuur 30 graden of meer zal worden.
Dit alles overdenkend zie ik beneden de
Etsch stromen en in de verte lichtjes van de
plaatsen waar we de komende dagen zullen
starten.
In afwijking van de vorige jaren zijn er dit jaar
slechts 4 etappes in plaats 5 te lopen.
Als dinsdagsavonds iedereen aanwezig is,
besluiten we ondanks de hitte toch iedere
ochtend een 20 minuten te gaan inlopen in
het dal tussen de appelbomen. Appels zijn
met wijn een belangrijk exportartikel hier.

Het is echt heet woensdagochtend als we
ons plan ten uitvoer gaan brengen. Wat hitte
niet teweeg kan brengen. Opmerkingen als”
dat zijn grappa’s meer” en “daar is sinterklaas niet blij mee” worden ter plekke bedacht. Onder het
motto:” soms zit het mee, maar meestal zit het tegen” gaan we ’s avonds met ongeveer 150 mensen
voor de 1e etappe van 11,5 op weg van Aue naar Tramin. Op de laatste kilometer na een vlakke
etappe. De laatste kilometer gaat een kleine 100 meter omhoog. De finish is op het dorpsplein, dat
die avond stampvol zit. Veel Italiaans bruin en zonnebrillen. We zijn de enige buitenlandse lopers en
dat wil men weten. We worden verwend met enkele cadeautjes en Maurice wordt geïnterviewd voor
het Duitse blad Spiridon. Hij is wereldberoemd in Süd Tirol vanwege het parcoursmeten. Ondanks het
plan om rustig aan de doen, blijk ik na deze eerste etappe al tweede te staan in het klassement 50-55.
De onrust gaat weer opspelen. Je krijgt het er niet uit. Zelf op die leeftijd niet. Klassement lopen blijft
iets bijzonders. Iedere dag een ander tenue, om je tegenstander te misleiden. Je zou ook je kop kaal
e
e
kunnen scheren, maar dat is dan is de 2 dag ook weer normaal. De 2 dag is Montan-Montan over
8,5 km. Er wordt ook hier weer hard gelopen vanaf de start. Er is veel vals plat en ik raak op een
gegeven moment zelfs het parcours kwijt. Maar uiteindelijk komt het goed.
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De vrijdag ochtend, na de ochtendtraining zijn we uitgenodigd in Tramin om wijn te komen proeven.
Past eigenlijk niet, maar je kan niet alles weigeren. ’s Avonds gaat het weer over 9,5 km tussen de
appelbomen door van Neumarkt, Egna in het Italiaans, naar Kurtasch. Ook hier gaat het de laatste

anderhalve km weer ruim 110 meter omhoog. Het is natuurlijk weer warm en ik besluit vanavond de 2e
vrouw in klassement het tempo maar te laten maken. Tenslotte heeft ze mij deze week ook al
gebruikt voor haar positie in het klassement. Aan de finish is het stil. De ingehuurde DJ heeft pech
omdat de stroom een poosje is uitgevallen. De laatste etappe bestaat de uit vijf rondjes van 2,5 km in
en buiten Neumarkt.
Alex, de speaker van het
evenement, een buikje
over broekriem, praat ook
deze keer de boel aan
elkaar. Afwisselend in
Italiaans en Duits. Mooi
hoe dit hier gaat. Hansi en
Theo maken muziek op
het plein aan de finish.
Eindelijk is dan de rust
weergekeerd. Ik ben 3e in
het klassement 55/59. Het
eindklassement van onze
groep is verder: Maurice
e
e
11 in Cat 18/34; Hans 5
e
M40; Elbert 4 M45.
Het is zondag 26-8, vanaf het terras kijk ik weer over het dal en ik droom opnieuw voor me heen.
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Onderstaand een verhaal dat ik op internet heb gevonden en antwoorden probeert te geven of de
vraag of fietsen gecombineerd met hardlopen nu wel of niet goed is.
Rinus Groen

Beenspieren anders gebruiken

Kees Versprille

Ik had geen fiets, toen ik in zo'n 25 jaar geleden als prestatieloper met een serieuze
langeafstandstraining begon. 15 jaar geleden stopte ik met woonwerk fietsen omdat ik een
marathontraining startte, waarbij ik geen fietstraining kon gebruiken, dacht ik. Zelfs de fiets nemen
naar de bakker op de hoek zou funest zijn voor je beenspieren, die waren immers op hardlopen
ingesteld en konden beslist geen fietsbeweging verdragen. Misschien kwam het door dat zware
gevoel in de benen wat je overhoudt na fietsen met een slechte traptechniek en/of een slechte
afstelling van de zadelhoogte. Toch werd er ook in die tijd al door langeafstandslopers
geexperimenteerd met fietsen (of zelfs zwemmen). Het doel was dan meestal om de totale basis
uithoudingtraining zo ver mogelijk uit te breiden. Het principe werd zo:"Is een langeafstandsloper door
looptraining lichamelijk en geestelijk haast uitgeput dan is het altijd nog wel mogelijk een aantal
kilometers te fietsen".
Wat is er de laatste jaren eigenlijk veel veranderd in de houding tegenover fietsen. Dat blijkt
bijvoorbeeld ook uit de uitslag van de [runningfiles]poll:"Biketraining/cycling can be part of a training
program for every long distance runner". Liefst 100 procent van alle inzenders was het met deze
stelling eens! De vraag die overblijft is vervolgens:"Brengen ze het fietsen ook in de praktijk?"
Basistrainingsvormen fietsen voor hardlopers
Er kunnen drie hoofdvormen worden onderscheiden
waarmee hardlooptraining kan worden aangevuld:
1) Herstel training na intensieve, zware loopbelasting.
Duur: 30 - 60min. met racefiets (of ATB). Trapfrequentie:
75-90 omw(entelingen)/min. Lage belastingsintensiteit.
2) Basisuithoudingsvermogen training. Duur: 1 - 6uur
met racefiets. Trapfrequentie: 90-110 omw./min. Geringe
belastingsintensiteit.
3) Krachtuithoudingsvermogen training. Duur: 30 90min. met ATB (of racefiets). Trapfrequentie: tot 80
omw./min. Hoge intensiteit, mogelijk met intervalkarakter.
Hybrides, fietsen die eigenschappen van race- en
ATBfietsen combineren, zijn natuurlijk ook te gebruiken
voor deze trainingsvormen.
Een manier om tot afstemming te komen van de juiste
intensiteit is het onmiddellijk na zo'n fietstraining beginnen met hardlopen. Iemand die niet gewend is
aan deze koppelvorm, bekend uit de triathlontraining, moet alleen bij trainingsvorm 3) de
omschakeling van fietsen naar hardlopen als zwaar/moeizaam ervaren. Bij 1) en 2) moet direct
hardlopen na het fietsen goed mogelijk zijn!
Specifieke trainingsvormen fietsen voor hardlopers
Combi trainingen fietsen en lopen. Duur: 1,5 - 3uur. met ATB (of racefiets). Trapfrequentie: gelijk of
iets hoger dan de pasfrequentie.
Wanneer het weer het toelaat, om geen of zo weinig mogelijk kleding te moeten wisselen bij de
overgangen tussen de disciplines, vormen wisseltrainingen een bijzondere mogelijkheid om creatief en
uitdagend met duursport om te gaan.
De voordelen van fietstraining Een hardloper die ook fietst heeft de mogelijkheid de totale
trainingsomvang op een hoog niveau te houden, zonder (te)veel loopkilometers.
Basisuithoudingsvermogen kan gemakkelijker op peil worden gebracht en gehouden. Voor veteranen,
die een langere hersteltijd nodig hebben van vooral intensievere trainingen, is dit een interessante
optie.
Uitfietsen in plaats van uitlopen is ook een eenvoudige maar belangrijke trainingsvorm voor
hardlopers.
Een manier om met langeafstandstraining, marathontraining kennis te maken is het uitbreiden van de
doorsneeloopbelasting met een extra fietstrainingseenheid.
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Een langdurig geblesseerde hardloper vindt
in fietstraining veruit de beste mogelijkheid
om zijn conditie niet kwijt te raken. Alleen al
daarom moet iedere serieuze hardloper
beslist kennismaken met fietsen.
Fietsen vergroot verder je actieradius en
verlegt letterlijk je horizon. Je komt op
plaatsen waar je anders nooit was gaan
hardlopen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe
kom je anders bijvoorbeeld op het idee om
een ATB-route ook eens hardlopend af te
leggen?
Wat zegt een zeer ervaren fietser (toen
en nu) en zeer goed hardloper
(Nederlands kampioen marathon 1970)
er van?
Hallo Rinus,
Ik heb je bericht eens doorgelezen, mijn
idee was dat als ik er stevige training of
wedstrijd op had zitten om dan rond de 30
km los te fietsen in een vlot tempo op een
lichte versnelling in waar ik niet te veel
kracht bij moest gebruiken, dan voelde het
bij mij aan als een massage,dan voelde ik
me of ik zo weer aan een training of wedstrijd kon beginnen.
Maar om dat op een zware versnelling uit te voeren vind ik niet raadzaam als je met lopen bezig bent.
Door na afloop zo’n 30km los te fietsen kon ik wel eens in een weekend zowel op zaterdag als zondag
een goede wedstrijd lopen. Zo heb ik dat bij AV-Edam ook gepromoot,de meeste mannen konden
allemaal ook aardig fietsen,zo kom ik nog al eens oud atleten die ik getraind heb nu tegen met fietsen
of bij een tourtocht. Rinus ik hoop dat je hier wat aan heb, ik denk alleen ieder mens zit weer anders
in elkaar.
Hartelijke groeten Louis Vink.
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Ledenmutaties
Nieuwe leden; Marleen de
Haan, Judy Rouwenhorst, André
Dobber, Ronald Bosman,
Jolanda van der BlasBlankennagel, Jaya Sicco Smit,
Annelies Wester, Arina Nikkels,
Jeroen Boersma, Martien van
den Broek, Ans van den BroekWillems, Ferdie Vincent, Willem
Berghuis, Monique den Uijl,
Femke Wissel, Fransje Dekker,
Pauline Hoogeveen-Roelofs,
Greetje Wilbrink, Mariam
Drieman, Albert Hans
Akkermans, Jacques Dekkers, Marijke de Kluizenaar, Sylvia Maassen, Annelies Nieuwenkamp,
Jannie de Vries, Jaring de Vries (op de foto met de grote 7 op zijn borst), Marcel Cantor, Marianne
Jansen, Max Zeissink, Brigit Volkers, Gert van Wijk, Francis Berghuis ten Have, Danielle Krouwel,
Judith Steenbergen, Miranda Bonekamp-Huiskamp, Mariek Oxener, Geeke Kamphuis-Koetsier, Kees
Lagendijk, Peter van der Worp, Frank Falkmann, Alma Bezemer,

Bedankjes; Geri Franzel, Ralph Gooijer, Ronald van Ham, Marieke Marsman, Cornelis Colijn, Johan
Mulder, Marjan Denkers, Henny te Loo,
Rosan Weeda, Sonja Pieters, Herman
van der Zande, Marijke Verhaar, Monique
Dircich, Jan Willem Brouwer, Carolien
Kascha, Froukje de Wolde, Priscilla van
Hemel, Bart Jongman, Tonny KlompVeldkamp, Eline van Wendel de Joode,
Onno Kamphuis, Theo Mulderije, Hanna
Rahaël, Edwin Knoeff, Wilma
Meulenbeek, Silvia Linders, Charles
Kroes, Pieter Siwabessy, Marjon Prins,
Therése Siebenga, Hessel Robbers,
Maarten Kershof, Toos Dekkers, Karin
Seydel, Karin Kramer, Karin Plokhaar,
Loes Crielaard, Bram Crielaard, Ellen
Ruijfrok, Leo van Belzen, Anja Fasen,
Marjolein Hoefsloot, Karin Plokkaar en
Henk Schimmel.
Op de foto links wordt Ep Winterman door
Henk op sleeptouw genomen. Ep kon
maar nauwelijks volgen en steeds liet
Henk zich iets terug vallen om Ep van
dienst te zijn. Opeens stapte Henk opzij
en ging joggen. Zonder enig teken van
vermoeidheid zei hij; Ik ben kapot, je
moet het nu verder zelf doen. Toen
hoorde een baard bij het clubtenue.

33

de SPURT
arjen castelein

Clubblad van atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn
Opgericht maart 1970

37e jaargang nr 1
Maart 2012
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, 1/12
Sluitingsdatum kopij 2 weken voordien.
Graag digitaal aanleveren
in Word Arial 10.

Bestuur

Wedstrijdcommissie

Voorzitter
René van Vliet
voorzitter@avveluwe.nl
055 5422932

Inschrijvingen
Tonny van den Brink
wedstrijden@avveluwe.nl
055 3667419
Annelies Brouwer

Secretaris
René Harmsen
secretaris@avveluwe.nl
Penningmeester
Marianne van der Veen
penningmeester@avveluwe.nl
giro 3151045
t.n.v. penningmeester AV Veluwe
Algemeen lid
Elbert Voogt
elbertvoogt@hotmail.com
055 5222407

Materiaalbeheer
Lex van den Brink sr.
Vrijwilligers
Annette Voets
annette.voets@planet.nl
055 3602279
Parcours
Hans van Driel
h.driel73@chello.nl
055 5223016
Herman Mol

Redactie / vormgeving
Rinus Groen
055 3668763
rin.groen@planet.nl

Trainingscoördinator
Erik Geerdes
trainingscoordinator@avveluwe.nl

Druk

Trainers-coördinatiegroep

FELUA-GROEP Apeldoorn
Oplage 600

Verspreiding
Hans Maaskant
j.maaskant@chello.nl
055 5431774

Clubrecords en statistieken
Arjen Castelein
arjen.castelein@upcmail.nl

Richard van den Haak
rvdhaak@planet.nl
055 3121710
Erik Geerdes en Marian Vermeer
Beginnersgroepcoördinatie
Berry de Wied
beginners@avveluwe.nl

ledenadministratie

Website

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

www.avveluwe.nl
Fiona Markus
webmaster@avveluwe.nl

Vertrouwenspersoon

Pers
Menno Koomen
prpers@avveluwe.nl

Advertenties,
flyers en cover
Nelleke Evers
nelleke.evers@zonnet.nl

Hardloop4daagse
stichtingbestuur:
Arjen Castelein
Meindert Oldenburger
Gemma Velders
Hans van Driel
Nemi van der Reest
Dik Musch
Eli Slotboom
Ronald Brouwer
info@hardloop4daagse.nl

Ereleden
Henk Kager
Henk Baakman †

Simone Middelveld
055 5787759
vertrouwenspersoon@avveluwe.nl

Lief en leed
Frans Nab en Marike Robbers
liefenleed@avveluwe.nl

Arjen Castelein
34

.

