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Masters of the universe    Rinus 

Groen  

Voor u ligt weer een nieuwe Spurt. Het clubblad van de AV Veluwe, 

een club die je bij de Masters gerust toonaangevend in Nederland 

mag noemen gezien de kwaliteit en kwantiteit. Een Nederlandse titel 

lijkt al een beetje gewoon te worden en nu komen daar ook nog 

Nederlandse records bij. 

Eind jaren 70 toen ik begon met hardlopen was er bij mij op het werk 

(Centraal Beheer) een man, Pim de Jong, die al in de 50 was en 

nog steeds rond de 40 minuten op de 10km liep. Onvoorstelbaar. Het 

kwam geen eens in mij op om zelf ooit zo te zijn. 

Nu ben ik zelf ook oud loop ook ongeveer zo hard en vind het 

allemaal maar niets. In Nederland wordt door meer mensen dan ooit 

hardgelopen, maar de breedte is qua nivo aan de absolute top veel 

minder. Zo niet bij de veteranen. Bij de 7-heuvelen was Jan Hollak 

met een tijd onder de 60 minuten 50
ste

 bij de mannen 50 tot 55, ik 

bedoel maar. Pim zijn stokoude record op de 3000m van 11.59 bij de 

mannen 60 werd onlangs door Cees Weeda naar 10.37 verbeterd. 

Cees was uiteraard niet echt tevreden.  

Wat bij de Ekiden 2012 als een geintje begon (de datum, 1 april gaf 

al direct wat verwarring), het pakken van Nederlandse records, 

monde uit in een fantastisch clubevenement. In 2013 op 7 april gaan 

we het groter aanpakken. Voor mij dubbel prettig want dat heb ik 

weer een hoop kopij. 

Steve Prefontaine 

had als lijfspreuk dat 

het mooiste tempo 

zelfmoordtempo is, en vandaag is een prachtige dag 

om te sterven. Zelf geef ik elke wedstrijd mijn uiterste 

en dat al een jaar of 36. Toch voelt het alsof ik het 

vroeger allemaal veel makkelijker kon. Maar toen was 

het ook allemal zwaar alleen knokte ik toen tegen 

anderen en niet een verloren strijd tegen 

mezelf.

 



5 
 

Verslag van een Nederlands Kampioen  Cees Weeda 

Voorbereiding  
Na hersteld te zijn van alweer een blessure 
(achillespees) besloot ik mij, na lang wikken en 
wegen toch maar weer te richten op het NK 
Indoor 2012. De afstand die ik wilde lopen was 
niet al te moeilijk het wordt de 1500 meter want 
veel tijd om te trainen was er niet meer. 
Bovendien had Ton Smit zich al aangemeld voor 
de 3000 meter dus wilde ik ooit een kans maken 
op goud …….. 
Maar bij deze afstand dienen atleten te 
beschikken over een goed uithoudingsvermogen 
en een hoge snelheid. Ook speelt in veel 
wedstrijden een strategisch inzicht een 
belangrijke rol. Beschik ik wel over deze 
vaardigheden? 
Gelukkig heb ik regelmatig contact met de 
Apeldoornse baanspecialist Cees Kraaijeveld die 
mij bovendien vroeg om samen op de donderdag 
in het Omnisport te trainen. Daar zat ook wat 
eigen belang bij, zo had hij een trainingspartner. 
Cees had voor de gelegenheid ook een 
plaatselijke (top) trainer geregeld (Ton 
Eijkenboom) die voor de schema’s zorgde. Nou 
deze combinatie deed wonderen binnen enkele 
weken groeide ik naar een nivo waarvan ik alleen 
maar kon dromen. Dus dat NK kon ik met 
vertrouwen tegemoet zien. 
Voor de zekerheid had Rinus al contact 
opgenomen met mijn grootste concurrent (Cees 
Stolwijk) en hem het voorstel gedaan mij te 
helpen aan een nationaal record. Maar daar ging 
hij uiteraard niet op in, wat betekende dat ik het 
zelf moest doen. Geen probleem zoals ik al zei 
het vertrouwen was groot. 
Op de donderdag voorafgaand aan het NK was 
er nog een laatste training te gaan. Rinus had mij 
al gezegd “je hoeft niets meer te doen, neem 
rust, je bent er klaar voor”. 
Ton zei “mannen laatste training het hoeft niet 
hard”. Op het programma stond 2 x (3 x 150 
meter) 1

e
 serie onder het wedstrijdtempo en de 

2
e
 op wedstrijdtempo. Omdat Cees K heel goed 

de snelheid kent liet ik hem de 1e 150 meter 
lopen en wat dacht je precies op schema. Ik liep 
de 2

e
 150 meter iets te hard maar binnen de 

marge. Cees liep 3
e
 weer goed en toen rust.  

Na de rust was het mijn beurt weer om de kop te 
doen. Voor mij liep Roger Wardenburg (niet de 
eerste wel de beste) 50 meter kon ik meekomen 
toen liep hij van me weg. Toen maakte ik een 
fout, want het tempo was hard genoeg. Ik dacht 
hup de turbo erop en terug naar Roger, fout dus. 
Het gevolg was een (lichte) hamstringblessure 
waardoor ik besloot de laatste 2 tempo’s niet te 
doen. Zo goed en zo kwaad als het ging 
uitgelopen en zo spoedig mogelijk naar de 
masseur om vast te laten stellen hoe ernstig het 
is. Het viel mee maar het doel moest worden 
bijgesteld. Wat betekent “volgen” en in de laatste 
ronde proberen toe te slaan. 

Wedstrijddag 
’s-Morgens naar Omnisport om mijn concurrent te zien op de 
800 meter 2.24.60 en zilver wat zou dat betekenen voor de 
1500 meter.  
Hij zei voorafgaand aan de race: “ik heb er zin in en we 
maken er een mooie wedstrijd van”. Dus niks afspreken. 
Voor de start zei Rinus mij dat hij bij een voorsprong de 
afstand tussen mij en mijn concurrent zou doorgeven. 
Na de start nestelde ik mij achter Cees Stolwijk, maar het 
tempo lag (wat mij betreft) te laag waarop ik na 300 meter het 
initiatief nam. Rinus gaf keurig na elke doorkomst het verschil 
weer, ik liep uit. Na 800 meter voelde ik de hamstring weer en 
dacht alleen maar “consolideren en volhouden” 

 
. Het ging net goed uiteindelijk bleef ik Cees Stolwijk 3 tellen 
voor en wat belangrijker was “Nederlands Kampioen”. Hoera. 
1 6007 WEEDA Cees 51 VELUWE 4:58.21 
2 6013 STOLWIJK Cees 50 ALTIS 5:01.79 
3 6018 VENROOY Bert van 49 NYMEGEN 5:16.02 
 
Bedankt: 
Cees Kraaijeveld, een fijn trainingsmaatje. 
Ton Eijkenboom, voor het trainingsprogramma. 
Rinus, voor alles wat er verder bij komt kijken. 
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Verslag Two Oceans Marathon Kaapstad, ZaF, 7-4- 2012 Willem Kramer 
 
Al een paar jaar heb ik fantasieën over het lopen van de Two Oceans marathon, 56km over een naar 
men zei schitterend maar loodzwaar parcours. Maar ja, het is zo ver weg, dus duur, je doet dat niet zo 
maar. Dit jaar is het er dan toch van gekomen. Rond half maart overkwam me datgene waar veel 
lopers voor een grote wedstrijd altijd bang voor zijn: Ik kreeg de griep. Hoge koorts, een paar dagen 
bed liggen en daarna nog lange tijd het gevoel dat je geen enkele energie hebt. 

 
Daardoor heb ik de laatste 3 weken voor de Two Oceans run nauwelijks hard gelopen en had totaal 
geen idee meer hoe fit ik nu was; Zou mijn conditie erg slecht zijn geworden? Of was 3 weken rust 
misschien juist wel goed voor het lijf? Ik wist het niet en moest het maar gaan ontdekken in Kaapstad. 
Het geeft wel een onzeker gevoel vooraf en ik hou daar niet zo van! 
 
Woensdagavond laat aangekomen in Kaapstad; Donderdag, met ruim 30° en stralend weer, het 
startnummer opgehaald bij de Expo en daarna nog even de Tafelberg opgeweest. Vrijdag nog een 
dagje toerist spelen en dan was zaterdag de grote dag. Omdat het in deze tijd nog erg warm kan zijn 
in Kaapstad begint de wedstrijd al vroeg, om 6u25. Oh,oh, dat wordt een kort nachtje vooraf. 
 
Vrijdagavond een groot bord Spaghetti Bolognese gegeten, dat me nogal zwaar op de maag lag en 
me wakker hield s’nachts. Om 3 uur ging mijn wekker. Helaas maar 3 uurtjes geslapen! 
Snel een stuk of 6 boterhammen opgepeuzeld en rond 4 uur worden we opgehaald door Willemijn en 
Manou. Op naar de start; Om 6.25 uur gaan we al beginnen; Omdat de halve marathon al om 6.00 uur 
begint is het zaak om op tijd op pad te gaan om niet vast te lopen in het verkeer (bij elkaar komen er 
25.000 deelnemers naar de start). Het is nog donker, maar we vinden het startgebied gemakkelijk. 
Een kwartier voor de start maar in het startvak gaan staan, het was toen nog droog. Vooraf wordt 
luidkeels het Zuid-Afrikaans volkslied gezongen, indrukwekkend. 
 
Om 6u25 exact horen we de starttoeter  en we gaan op pad. Het eerste deel van de wedstrijd, tot ca. 
25km, is vrij gemakkelijk. Het is het eerste uur ook nog droog, maar na een uur begint het te regenen, 
wat later overgaat in plenzen en daarna is het de rest van de race nat, erg nat zelfs. Was het twee 
dagen geleden nog 32°, nu is het heel nat en koud, zo’n 18° en dat is koud voor daar. Het eerste deel 
in niet het mooiste stuk, maar wel gemakkelijk; Bij Muizenberg staan mijn fans  Willemijn, Manou, 
Fleur en Rosanne langs de kant, ze blijven dapper toejuichen in stromende regen. Bij Muizenberg 
komen we bij de Indische Oceaan en wordt het een mooi parcours. Er zit pas 15km op, maar ik ben al 
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geheel doorweekt; Maar het gaat wel lekker met het lopen, het voelt goed. We gaan nu zo’n 5km 
langs de Indische Oceean, door leuke stranddorpjes. Bij Fish Hoek, berucht vanwege de witte haaien, 
gaan we het binnenland in, richting bergen en Atlantische Oceaan. Tot 28km is het nog relatief 
makkelijk vals plat, maar dan begint de beruchte klim naar Chapman’s Peak. Vlak voor het begin van 
de beklimming staan mijn fans er weer en dat geeft nog even een extra stimulans. Ze zijn net zo nat 
als wij, maar wij blijven tenminste nog een beetje warm door het lopen. 
 
Vanaf het moment dat we bij de Atlantische Oceaan komen gaat het steil omhoog, 5 lange km. Zwaar, 
maar ik kan de Chapmans Peak nog hardlopend op, hoef hier nog niet te wandelen. Het uitzicht is, 
ondanks het slechte weer, fantastisch, wat een mooi stuk is dit. Een in de rotsen uitgehouwen weg, 
hoog boven de Atlantische Oceaan. Toen ik na 33km bij de top was voelde ik me nog steeds prima en 
verheugde me al op de afdaling. Nou denk je dan dat een afdaling makkelijk is, maar dat valt tegen. 
De weg is namelijk erg scheef, er zit wel een meter hoogteverschil tussen de binnen en de buitenkant 
van de weg en dat maakt het lopen erg lastig. Bepaald niet goed voor knieen en heupen. Maar ook 
tijdens de afdaling blijven de uitzichten schitterend. 
 
Er staan inmiddels elke km drankposten, erg veel, maar dat kan nodig zijn, want het is in het verleden 
vaak erg warm geweest bij de Two Oceans, tot 37° zelfs. Vandaag dus erg nat en maar 18°; Daardoor 
zijn er helaas veel minder toeschouwers dan gebruikelijk en dat is wel erg jammer voor de sfeer langs 
het parcours.  Bij de drankposten hebben ze vooral veel zakjes water die je moet open bijten en cola. 
Erg weinig voedsel voor zo’n grote wedstrijd: Maar op 1 post stukjes banaan, 1 aardappel, die ik nog 
gemist heb ook, en 1  stukje chocolade, dat was alles. Gelukkig had ik zeer uitgebreid ontbeten, dus ik 
had genoeg reserves. 
 
Het marathonpunt bereikte ik na 4u48 en snel daarna begint de 
zwaarste berg van de wedstrijd, de Constantia Nek. Ook weer 5 
km. klimmen, maar een stuk steiler nog dan de Chapman’s 
Peak; En zonder de mooie uitzichten van de Chapman’s Peak. 
Op deze 2

e
 berg merk ik dat ik toch aardig wat krachten al 

verspeeld heb en ik moet nu vaker een stuk wandelen, zoals 
bijna iedereen om me heen trouwens. En met de regen en 
koude wind is wandelen niet zo fijn, ik probeer daarom toch nog 
zo veel mogelijk stukjes te rennen, al is het in een zeer laag 
tempo. Na 47km zie ik het bordje “hoogste punt” en dat is een 
flinke meevaller want ik had in mijn hoofd zitten dat dat pas na 
49km. was. Scheelt mooi 2km klimmen! 
 
Nu toch wel behoorlijk moe de laatste 7km lopen; Ik heb 
inmiddels wel door dat ik gemakkelijk binnen de limiet van 7 uur 
blijf, dus kan het laatste stuk zonder stress uitlopen; Eerst ca. 3 
km afdalen, weer over zo’n schuine weg. De laatste 3km zijn nog knap zwaar, met nog een aantal 
pittige klimmetjes, zelfs in de laatste kilometer nog. Het beste is er wel van af, maar de finish lonkt! 
 
Bij de finish wacht nog een onaangename verrassing: de laatste 500m zijn op een groot grasveld, dat 
door alle regen in een grote blubberpoel is veranderd en nauwelijks te belopen is. Meer zwemmen 
dan lopen. Met zwarte schoenen en sokken kom ik dan eindelijk, na 6u36 door de finish, toegejuicht 
door mijn fans. Hoera, het is gelukt en ruim binnen de limiet.  
 
Ondanks alle regen heb ik er ontzettend van genoten en vind ik het mijn mooiste wedstrijd tot nog toe. 
Wel jammer dat er door het weer veel minder toeschouwers waren, maar aan de andere kant was de 
koele temperatuur wel prima voor de lopers. Ik vraag me af of ik in warm weer, zoals het de rest van 
mijn vakantieweek in Kaapstad was, tot 32° zelfs, binnen de limiet was gefinisht….Ik denk het eigenlijk 
niet. Voor langzamere lopers als ik is de limiet door het loodzware parcours toch behoorlijk strak en 
als het dan ook nog eens bloedheet is….Oh ja, van de griep van 3 weken terug….heb ik eigenlijk 
geen nadelige gevolgen gemerkt. Misschien was de rust toch wel goed, ik heb in ieder geval heerlijk 
gelopen. 
 
Dus eigenlijk was het wel mooi zo: op de dag van de loop koel weer, de rest van mijn vakantie mooi 
en warm weer. Toen ik vrijdag naar huis vloog werd het 35° in Kaapstad, dat had dus ook gekund op 
de dag van de Two Oceans. Een erg zware wedstrijd, maar wat is ie mooi! 
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De acht van Apeldoorn   Shayne Rookhuyzen 

Op 5 februari nam ik deel aan mijn 2
e
 wedstrijd van het jaar; de 

Achmea Health Center Acht van Apeldoorn. Niet alleen was dit 
mijn 2

e
 wedstrijd van 2012, maar het was ook de 2

e
 wedstrijd 

sinds mijn liesoperatie die vorig jaar september plaatsgevonden 
heeft.  

Het parcours was geweldig, veel op en neer en van links naar 
rechts en volgens mij, een parcours dat ervoor zorgt dat je niet je 
focus verliest. De temperatuur tijdens de wedstrijd was onder nul, 
maar het was zonnig en geen wind dus perfect voor de atleten 
en hun fans.  
 
Zodra het startpistool af ging deed ik mijn best om zo snel als 
mijn benen mijn konden dragen weg te gaan, ik gaf absoluut 
alles maar ik kon niet voorkomen dat er veel mensen weg liepen 
van me, inclusief een paar vrouwen !!!! 
  
Anyway, toen de wedstrijd vorderde hield ik mijn hoofd koel en 
vertelde mezelf sneller te gaan. Ik voelde me geweldig, mijn 
focus was goed en ik kon veranderen van versnelling, maar 
helaas niet in de vierde en vijfde. Dat was een beetje frustrerend 
maar nogmaals, ik ben pas terug van een operatie en heb geen 
echte specifieke training gedaan en ik moet nog vier tot vijf kilo 
kwijtraken.  
 
Zoals ik op het eind van de wedstrijd werd verwelkomd door mijn 
team- en clubgenoten is natuurlijk altijd leuk en ik werd gevraagd 
door enkele mensen of ik blij was met mijn tijd van 29.30 sec voor de 8.058 km wedstrijd en ik kon niet 
anders dan ja antwoordden! Een paar maanden geleden kon ik plat op mijn rug  zelfs nog niet denken 
over het hardlopen, maar wilde ik alleen opnieuw alles gezond krijgen! 

  
Naarmate de dag vorderde was ik wel blij met mijn 
resultaat maar kon het niet echt een plaats geven, 
want hoe goed had ik deze kromme afstand nu 
eigenlijk gelopen?  
 
 Ik besloot wiskunde te gebruiken om het tot iets 
tastbaars om te zetten. In januari liep ik een 5 km 
flauwekul wedstrijd in 18.50 sec, wat betekent dat ik 
met een gemiddelde snelheid van 15.93 km/uur of 
3:46 per km naar de 1

e
 plaats van een relatief klein 

lopersveld liep. 
 
 In de Achmea Health Center Acht van Apeldoorn 
liep ik de iets meer dan 8 km in 29.30 sec bij een 
gemiddelde snelheid van 16.27 km/h of 3:41 per km 
en wist me hiermee als 34

e
 te plaatsen van de 3317 

deelnemers!  
  
Bovenstaande cijfers doen me beseffen dat  ik nog 
ver weg ben van mijn top, maar dat ik wel weer 
vooruit ga en dat is uiteraard het doel en het 
stimuleren van mijn instelling op hetzelfde moment. 
Ik moet enkel geduld hebben en voordat ik het weet 
zal ik terug zijn op mijn top (hoop ik)!   
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Zin en onzin over zweten  

 

Wonderbaarlijk toch dat de een al na 10 

minuten zijn shirt kan uitwringen en de 

ander na een halve marathon nog droog 

is! Er zijn lopers die verontrust denken 'ik 

kan niet zweten..' en anderen menen dat 

het juist goed is als de spetters er af 

vliegen tijdens een duurloop. Laten we 

eens op onderzoek gaan naar de diepere 

betekenis van het zweten.  

 

Afvoer van overtollige warmte tijdens 

inspanning  

Als we beginnen met een inspanning zoals hardlopen neemt de bloedtoevoer naar de spieren toe. Het 

hart gaat niet alleen meer bloed rondpompen, maar ook de verdeling van de bloedsomloop verandert. 

Er gaat meer bloed naar de spieren en de huid, en minder naar niet-essentiële organen. Organen 

hebben vrij veel bloed nodig om te functioneren, maar kunnen tijdens inspanning wel op een laag 

pitje. Bij niet-essentiële organen moet je dan denken aan maag, darmen, milt etc. in tegenstelling tot 

de hersenen, die natuurlijk wel van zuurstofrijk bloed voorzien moeten worden.  

Terwijl het bloed door de spieren stroomt, wordt het opgewarmd, waarna de warmte via het bloed over 

de rest van het lichaam verdeeld wordt, met name de huid. Een deel van de warmte wordt via straling 

aan de omgeving afgestaan. Daarnaast wordt er warmte van de huid afgevoerd door verdamping van 

het zweet dat door onze zweetklieren wordt geproduceerd. Zweetproductie zelf zorgt dus niet voor 

warmteafvoer, het proces van verdamping onttrekt de warmte aan de huid. Zweten zonder 

verdamping (dus gewoon druppelen) voert dus geen warmte af (sauna).  

 

Omgevingsfactoren  

Luchttemperatuur en windsnelheid zijn bepalend voor de hoeveelheid warmte die via de huid aan de 

omgeving kan worden afgestaan door convectie (straling aan circulerende lucht). In rust is de 

temperatuur van de huid ongeveer 33 °C. Wanneer je sport bij een omgevingstemperatuur van meer 

dan 33 °C is warmteafgifte door convectie niet mogelijk omdat de omgevingstemperatuur hoger is dan 

de huidtemperatuur. In dit geval is de warmteoverdracht omgekeerd: de huid wordt opgewarmd. In 

deze omstandigheden is warmteafgifte alleen mogelijk door transpiratie.  

Door zweten kan 1.092 tot 2.520 kJ (kiloJoule) warmte worden afgevoerd per liter verdampt zweet. De 

hoeveelheid is afhankelijk van het percentage zweet dat daadwerkelijk verdampt. In de praktijk druipt 

een groot percentage zweet van het lichaam zonder te verdampen. Naarmate de luchtvochtigheid 

hoger is, verdampt er minder zweet en is er dus minder warmteafgifte.  

 

Effect van kleding  

Los van esthetische overwegingen is de zin van het dragen van kleding dat een dun laagje lucht 

tussen kleding en huid wordt vastgehouden. Omdat lucht een slechte warmtegeleider is, neemt het 

laagje lucht geleidelijk de lichaamstemperatuur aan en werkt als een 

isolatielaagje dat warmteverlies voorkomt. Sportkleding moet dus 

duidelijk ontworpen zijn om het tegenovergestelde te bereiken: het 

afvoeren van warmte. Katoenen shirts, vooral doordrenkt met zweet, zijn 

prima isolators en maken een effectieve warmteafgifte onmogelijk. 

Overmatig zweten om af te vallen heeft helaas geen effect. Weliswaar 

kun je in een half uur makkelijk 1 kg lichaamsgewicht verliezen (aan 

vocht), maar dat gewicht drink je er direct weer aan. Om daadwerkelijk 1 

kg lichaamsgewicht te verliezen moet je ongeveer voor 37.500 kJ 
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verbranden. Dit is ongeveer 160 km hardlopen!  

De isolatiewaarde van kleding wordt uitgedrukt in CLO eenheden. Eén CLO 

eenheid is de hoeveelheid isolatie die normale dagelijkse kleding geeft om je 

bij een temperatuur van 21 °C prettig te voelen, bij lage windsnelheid en 

luchtvochtigheid. Eskimokleding verschaft 10 to 12 CLO eenheden. Door de 

aanzienlijke warmteproductie tijdens het sporten, is kleding met een 

isolatiewaarde van 1 CLO ruim voldoende voor hardlopen tot temperaturen 

van -21 °C (met weinig of geen wind). In feite is het in ons gematigd klimaat 

dus zelden nodig om in een trainingspak te lopen, hevige wind en regen 

daargelaten.  

 

Acclimatiseren  

Het is heel goed mogelijk om te wennen aan hogere temperaturen. Volledige acclimatisering vergt 7 

tot 10 dagen en is alleen effectief als je in de nieuwe omstandigheden traint. Door het acclimatiseren 

daalt de aanvankelijk hogere hartslag weer, ook de verhoogde lichaamstemperatuur en het verhoogde 

zoutgehalte in het zweet nemen geleidelijk af. Daarnaast neemt het vermogen van de zweetklieren om 

zweet te produceren toe. In 1982 gingen wij ruim een week van tevoren naar Athene om te 

acclimatiseren voor de marathon. De eerste dagen was 5 km al te veel, maar uiteindelijk hielpt het 

toch voor mijn eerste marathon (3u 45 bij 29 °C).  

Sponzen  

Terwijl de huidtemperatuur stijgt, neemt het bloedvolume in (de huid van) hoofd, armen en benen toe 

door verwijding van de bloedvaten. Dit is duidelijk te zien (rood worden). Dit bloed wordt onttrokken 

aan de effectieve bloedsomloop die nodig is voor de inspanning en dit extra volume komt pas weer 

beschikbaar als de huid wordt gekoeld. Dit kan door middel van ‘sponzen’, het nat maken van de huid 

met een spons. Uit studies is gebleken dat sponzen nauwelijks helpt om direct overtollige warmte kwijt 

te raken. Het nuttige effect lijkt vooral te zitten in het hiervoor beschreven effect op de centrale 

bloedsomloop, maar is meestal van korte duur. Je zou een spons zo lang mogelijk bij je kunnen 

houden om af en toe hoofd, hals, onderarmen en bovenbenen een beetje te bevochtigen. (In eerder 

genoemde marathon van Athene werden helaas drinkbekers en sponzen in dezelfde ton gedompeld..)  
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Berekenen van de transpiratiewaarde  

Om te bepalen hoeveel je moet drinken om het vochtverlies 

tijdens het lopen te compenseren, is het mogelijk om je 

transpiratiewaarde uit te rekenen. Weeg jezelf (ongekleed) 

onmiddelijk voor (GV) en na (GN) een loop onder normale 

omstandigheden en een tempo dat je normaal ook loopt. Meet 

nauwkeurig de hoeveelheid vocht (V) die je tijdens het lopen 

drinkt. Hiermee kun je redelijk nauwkeurig je transpiratiewaarde 

berekenen. Transpiratiewaarde (liter per uur) = (GV-GN) +V 

gedeeld door de gelopen tijd in uren.  

 

Mag je helemaal geen gewicht verliezen? Bij elke zware 

inspanning zoals een marathon of een lange trainingsloop is 

het normaal dat je vocht verliest, zolang het maar niet te veel is. 

Je vochtinname is voldoende geweest als je bij een wedstrijd 

langer dan 30 km, niet meer dan 2 à 3 kg hebt verloren, en niet 

meer 3% van je lichaamsgewicht.  

Verlies (%) = (GV-GN gedeeld door GV) x 100.  

 

Hoeveel vocht aanvullen?  

Tijdens het lopen komt bij de verbranding in de spieren het water vrij, dat in glycogeen is opgeslagen. 

Met andere woorden: bij de verbranding van glycogeen komt water vrij (en CO2) het woord kool-

hydraten zegt al genoeg. Dit is een niet te verwaarlozen compensatie van het vochtverlies door 

zweten: het volume kan wel 2 liter bedragen. Een loper met een transpiratiewaarde van 1 liter per uur 

verliest tijdens een marathon van 4 uur dus 4 kg zweet, maar aangezien er 2 liter uit het glycogeen 

vrijkomt, hoeft deze loper maar 500 ml/u in te nemen om de vochtbalans op peil te houden.  

 

Welke factoren zijn bepalend voor de transpiratiewaarde? De belangrijkste factor is het metabolisme 

ofwel de verbranding, kortom de energie die we verstoken. Deze is natuurlijk afhankelijk van je 

loopsnelheid en je lichaamsgewicht. De hoeveelheid verbruikte zuurstof en dientengevolge de 

warmteproductie zijn recht evenredig met de toename in loopsnelheid. Omdat zweten de belangrijkste 

manier van warmteafgifte is tijdens het lopen, is het aannemelijk dat de transpiratiewaarde ook recht 

evenredig toeneemt met de loopsnelheid.  

Een hoger lichaamsgewicht vergt meer verbranding bij elke snelheid. Bij dezelfde snelheid produceert 

een loper van 100 kg tweemaal zoveel warmte als een loper van 50 kg. Je mag aannemen dat de 

loper van 100 kg dan een transpiratiewaarde heeft die tweemaal zo hoog is. In de praktijk gaat dit 

voorbeeld waarschijnlijk niet op, want de loper van 50 kg zal de afstand sneller afleggen dan de loper 

van 100 kg. Als de finishtijden in verhouding zijn met het lichaamsgewicht, dan zullen zij een 

vergelijkbare transpiratiefactor hebben.  

Als we aannemen dat de loper van 50 kg tijdens een wedstrijd ongeveer 1 liter per uur zweet, en 

ongeveer de helft van dat verlies per uur moet compenseren, dan geldt de vochtopname van 500 ml/u 

ook voor lopers met een hoger gewicht, voorop gesteld dat zij naar verhouding langzamer lopen dan 

de loper van 50 kg.  

 

Verrassend genoeg blijkt een lagere omgevingstemperatuur weinig invloed te hebben op de 

zweetproductie. Samenvattend kunnen we zeggen dat snelheid en gewicht bepalend zijn voor de 

zweetproductie en dat een vochtinname van 500 ml/u voor de meeste lopers onder de meeste 

omstandigheden toereikend is. Een goede warmte isolatie is nadelig, dus luchtige kleding dragen. 

Helaas voor de zwaardere lopers onder ons: ook een hoog vetpercentage is nadelig, nog afgezien van 

het (over)gewicht verhindert de vetlaag ook nog eens de warmteafvoer. 
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Dorpsloop Twello vroeger en nu.                                                      Ep Winterman 

Bij lezing van het verslag op de site van de dorpsloop op Koninginnedag in Twello gingen mijn 

gedachten , als  geboren en getogen Twellonaar , terug naar de jaren vijftig in de vorige eeuw. 

Twello had in die jaren drie voetbalverenigingen t.w. VenK als algemene, Avanti als Christelijke en 

Voorwaarts als katholieke club. De wereld was toen nog verzuild en vooral duidelijk voor de meeste 

mensen. Eén maal per jaar op Koninginnedag kwam dit tot uiting in de dorpsloop. Het ene jaar startte 

de ongeveer 3 km loop vanaf het Holthuis, waar VenK haar velden had, en eindigde in de Kerklaan bij 

het veld  van Voorwaarts. Het volgende jaar ging het andersom. 

Het was destijds vooral een strijd tussen de voetballers van de beide verenigingen. 

Voor een  klein ventje,pupil en supporter van VenK was ik fan van Hans Albers,speler van die club. 

Wie de toenmalige troef van Voorwaarts was, kan ik mij niet meer herinneren. Het was mijn club ook 

niet. Wel schiet me nu ik dit schrijf de naam van Gerrit Roeterding, de zoon van de melkboer, als 

goede loper te binnen, maar hij was ook van V en K. 

Er werden weddenschappen  af gesloten wie de winnaar zou worden. We stonden bij de start naar de 

mannen te kijken die dit hele stuk konden hardlopen. Dan ging het heel snel op de fiets binnendoor 

naar de finish om te kijken of de weddenschap uitkwam. Eén keer was de bevolking uitgelopen om 

een echte “hardloper” te kunnen zien. Joop Frederiks van Daventria was in die jaren een 

gerenommeerde loper in Nederland. Tussen 1957 en 1961 werd hij 3 keer tweede en 1 keer eerste bij 

het Nederlandse kampioenschap 

Marathon.

 

Hij was het waarvoor het volk uitliep. Ver voor alle voetballers en andere goedwillende kwam hij aan in 

de Kerklaan. Hij mocht echter slechts meedoen buiten mededinging. 
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Toen bleek dat ik op de middelbare school redelijk goed was 

op de loopnummers besloot ik, na wat training van enkele 

kilometers  ook  eens poging  te wagen. Ik kwam zelfs als 

vijfde binnen. De finish locatie  was   al enige keer veranderd 

en het was ook al geen wedstrijd meer tussen de 

voetbalverenigingen. In de regionale atletiekwereld bekende 

jongens als Frits Buitenhuis, veteraan Pim de Jong en Joop 

Boogmans stonden toen aan de start en wonnen.  

Half jaren zeventig, de tijd dat de looprage zich begon te 

ontwikkelen werd het langzamerhand een wat bekendere 

wedstrijd. Jongens als Gerard Menting, later Nederlands 

kampioen op 25 km en winnaar van Midwintermarathon, 

Bernard Hoogeslag (foto rechts) en Jan Timmerman van 

Daventria werden de mannen voor de winst. Alle drie 

kwamen ze uit Twello dus hoorden ze mee te doen. 

De prijzen waren toen nog een meter groot krentenbrood 

voor de winnar, een normaal krentenbrood voor de nummer 

twee en een zakken krentenbollen als troostprijs voor de 

nummer drie. 

Heden ten dage is V en K  gefuseerd met Avanti. De zuilen zijn afgebroken in Twello. Voetballers zijn 

geen winnende hardlopers meer. 

De tijden zijn veranderd, de laatste jaren is het een steeds grotere wedstrijd geworden met veel 

deelnemers. In de jaren negentig heb ik nog een keer meegelopen in de klasse mannen 50. 

Die had je vroeger ook niet. 
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Humor van over de IJssel Leen Dekker 
 
Een vrouw had een geheime affaire terwijl haar man op het werk 
was. Op een dag lag ze met haar minnaar in bed, toen ze plotseling 
haar mans auto de oprit op hoorde komen. O mijn God, haast je! 
Grijp je kleren, riep ze naar haar minnaar, en spring uit het raam, 
mijn man komt thuis. Haar minnaar zei: ja, maar ik kan niet uit het 
raam springen, het regent! Joh, die regen is je minste zorg! Als die 
ons beiden ziet, vermoordt die ons! Dus hij pakt zijn kleren en 
springt uit het raam en begon te rennen.  
 
Onder het rennen ontdekte hij al snel dat hij midden in de jaarlijkse 
stadsmarathon terecht was gekomen. Dus hij besloot maar mee te 
rennen tussen de 300 anderen. Hij was nog steeds naakt, met z'n 
kleren onder zijn arm.  
 
Na een tijdje kwam een marathonloper naast hem rennen en vroeg: 
Ren je altijd naakt? De man: jazeker, het voelt geweldig, je voelt de 
lucht langs je huid waaien tijdens het rennen.  
 
Een andere marathonloper kwam naast hem rennen en vroeg: Draag je altijd je kleren onder je arm 
tijdens het rennen? De man: jazeker, dan kan ik me aan het einde van de marathon direct aankleden 
en in mijn auto naar huis rijden.  
 
Toen kwam een derde marathonloper naast hem rennen en vroeg: Heb je altijd een condoom om als 
je rent? De man: alleen als het regent.  
 

Na de Midwinter Marathon moet het vocht weer op peil worden gebracht. 

 



 

 

 



 

                                           Annette' s onvergetelijke marathon 
 
                                                   Op de cover dit keer, wie kent haar niet, onze snelle vrouw Annette Voets.  
                                                   Al sinds ik haar ken, nu al zo pak hem beet 16 jaar, is ze als vrijwilliger betrokken  
                                                   bij alle door Veluwe georganiseerde loopjes en momenteel verantwoordelijk voor  
                                                   het ronselen van vrijwilligers.                                                    
                                                   Zo'n 13 jaar geleden liep Annette met gemak haar eerste marathon in Leiden in  
                                                   een tijd, waar ik jaloers op ben, van 3.22. Dat moet toch sneller kunnen dacht  
                                                   Annette en liep het jaar erop de marathon in Apeldoorn in 3.12.  
                                                   Nog steeds niet tevreden met deze nog snellere tijd liet ze haar blik vallen op de  
                                                   marathon van Enschede. Helaas vond er een dag van te voren de grote vuur-       
                                                   werkramp plaats zodat de marathon geen doorgang kon vinden. 
                                                   Annette die toch de marathon wilde lopen zocht naarstig naar een alternatief en  
                                                   zag dat er één in Oosterlittens (nooit van gehoord) voorhanden was. Zo gezegd       
                                                   zo gedaan. Annette startte met haar haas Tonnie Stouten in het plaatsje  
                                                   Oosterlittens dat ergens in Friesland bleek te liggen en hoopte iets beneden de 3 
uur in het plaatsje Rottevalle te finishen. Het zat haar echter allemaal niet mee. Eén van weinige aanwezige 
parcourswachten liet Annette geheel onverwachts voor een rood stoplicht wachten. Ook had de organisatie nog 
nooit van kilometerbordjes gehoord. Tja de Garmins bestonden toen nog niet dus had je geen flauw idee of je te 
hard of te langzaam liep. Haar haas liet het ook nog eens afweten. Hij voelde zich ziek en kon haar ternauwernood 
bijhouden. 
Toch kwam zij In een knappe tijd van 3.03.53 uur als eerste vrouw over de streep. De speaker zag Annette over 
het hoofd want hij kondigde haar niet aan. Maar wel gewonnen! Gauw verkleden en vol verwachting wachten op 
wat komen zou. Na een half uur toch maar even vragen wanneer de prijsuitreiking plaats zou vinden. Nou daar 
hadden ze ook niet bij stilgestaan.  
Ze zeggen wel eens onbekend maakt onbemind en dat gaat voor de marathon van Oosterlittens-Rottevalle zeker 
op. Ik zou zeggen "houwen zo"!   
 
Nelleke 
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Triatleten boven de 40 

"40" : de leeftijd wanneer je jezelf master mag 

noemen of "40" : ongeveer het gemiddelde waar 

mee je door een winderige Polder fietst...? AV 

Veluwe lopers Roland Besselink en Bob de Vries 

voldeden beide afgelopen zondag aan deze twee 

criteria. 

 

Roland:"ATC-Almere organiseert maandelijks 

een groot sportief evenement. Alle sporten die de 

triatlon aangaan worden per maand geselecteerd 

voor een sportief evenement. Op 6 mei was het 

een grote wielrentijdrit dus mochten de 

loopschoenen een keertje thuis gelaten 

worden. Vanuit heel Nederland kwamen er 400 

amateurs, triatleten en duatleten om 46 km 

individueel af te leggen. De wind was erg 

krachtig en stond erg ongunstig, maar dat 

maakte de strijd alleen maar boeiend. Ik werd 6e 

master en was zeer tevreden over het behaalde 

resultaat. (9e overall). Ik had voor de 46 

kilometers 1.06.25 nodig = gemiddeld 41.56 

km/h. 

 

Bob werd 19e master en was ook uiterst 

tevreden met het behaalde resultaat. (31e 

overall). Hij mocht zijn tijdrit-machine tot stilstand 

brengen na 1.10.23 = gemiddeld 39.23 km/h."  
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Ledenmutaties 

Nieuwe leden; Mandy Alosery, Ria Brouwer, Peter Oosterhaven, Anja Boogaard, Nathalie van den 

Broek, Jose de Haan- Tuinstra, Sandra van den Berg, Marijke Dieleman, Bert Nijkamp, Ingrid Jansen, 

Gert van den Brink, Erika van den Berg, Guus Beking, Corina Groot, Marieke Mulderij, Annelies 

Brouwer, Jolanda Brummel, Yolanda Veldhuizen, Marc Vastenhout, Gertjan Lahuis, Marthijn van Eck, 

Ton van Rouwelaar, Bianca Buitenhuis, Suzanne Nieuwenhuizen, Marielle Eikelenboom, Inge Spee 

Bedankjes; Willy Gout, Celine Schut, Wendy Bakker, Sandra Weijers 

Nieuwe trainers 
Met het behalen van het trainersdiploma door Rico van Leeuwen, Meindert Oldenburger en Jeroen 
Verheul werd het team van AV Veluwe trainers uitgebreid. 

 
 

Hierbij een foto van de 89 geworden Henk Kager waarmee hij zich nu in het 90tigste jaar bevindt.  
En Henk is nu hij weer zo ver opgeknapt na de ernstige blessure en nog vitaal genoeg dat hij soms 
zelfs een stukje mee kan wandelen met de wandelgroep van geblesseerden op de donderdagmorgen. 
En dat is heel wat verder dan de trap af van auto naar kantine met een tas vol gebak!  
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Kennismakingsestafette: Ronald Derksen  

 
Waarom ben je bij AV Veluwe gaan hardlopen en wat spreekt je aan bij AV Veluwe? 
Begin 1999 ben ik lid geworden bij AV Veluwe omdat daar mijn oude 
trainingsmaten Tonnie Stouten en Harold Barmentloop inmiddels ook lid 
waren geworden en ook mijn ex trainer Erik Geerdes daar het 1 en ander 
deed. Tonnie en Harold kende ik al van mijn eerste loopleven !989-1994 
bij AV34 waarnaar ik besloot om mijn voetbalcarrier bij VV Loenermark 
weer nieuw leven in te blazen. Dat was na een kruisbandblessure 
overigens van korte duur. Na een paar jaartje van alles en nog wat te 
hebben gedaan begon het loopvirus weer op te komen en zo weer op 
zoek gegaan naar oude loopbekenden en zo bij Veluwe beland. 
 
Wat mij bij AV Veluwe aanspreekt is de gezelligheid en de no nonsens 
mentaliteit. In de jaren zijn er diverse vriendengroepen ontstaan bij AV 
Veluwe en al die groepen zijn samen in grote Blauwe groep die samen 

een supervereniging vormen. Uniek. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Sinds 1999 hebben mijn vrouw Barbara 
en ik een winkel in groente en fruit en 
maaltijden, ook leveren wij veel uit aan Horeca, instellingen en 
bedrijfskantines. Op dit moment zijn wij in de opstartfase van onze 
internetwinkel die wij samen met 3 andere ondernemers gaan 
runnen. Nieuwsgierig kijk dan eens op www.beekbergenvers.nl t.z.t. 
Verder zijn Barbara en ik ook druk met de kinderen, Damian van 12 
voetbalt bij VV Beekbergen en Joelle van 10 volleybalt bij Alterno in 
Apeldoorn. Zaterdag is het dus plannen wie er mee gaat met de kids 
naar de wedstrijden maar kost wat het kost we zijn erbij. 
 
Wat is je beste sportprestatie en wat is je doel? 
Mijn beste sportprestatie is eigenlijk de mooiste, het goud op het NK 
cross met de AV Veluwe mastersploeg in 2011 in Nijverdal. Met 
loopmaat van het eerste uur Tonnie Stouten, mijn persoonlijke 
masseur Shayne Rookhuyzen, barmaat Dik Elzenga en metert 
Maurice Winterman de titel pakken!  Voor mijn persoonlijke prestatie 
kies ik voor de Venloop van 2011 toen in uit het niets 1.12 liep.  Gaan 
voor 1.13 hoog en 1.12 hoog lopen, prachtig. 
Mijn doel is ooit nog eens een fatsoenlijke marathon lopen in 2.35 en 
ik weet dat ik 
daar niet te lang 
mee moet 
wachten. 

 
Wat voor een hobby's heb je naast het 
hardlopen? 
Mijn grootste hobby naast het hardlopen is het 
volgen van het sporten van de kinderen. Naar 
zo'n zaterdagochtend kan ik gewoon uitzien. 
Verder blijft het volgen van sport op TV erg 
boeiend, schaatsen, wielrennen, voetbal zijn de 
favorieten waarbij de wedstrijden van Feyenoord  
het belangrijkst zijn. Ook wordt er zo af en toe 
gefietst op de mountainbike met zoon of dochter 
en Opa(mijn vader). Verder zijn de momenten dat 
we als druk gezin samen zijn tijdens vakantie 1 
van de mooiste momenten in het jaar.  Ook onze 
honden Rischa en Senna vragen veel aandacht 
dus ik kom mijn (vrije) tijd wel door. 

 

http://www.beekbergenvers.nl/
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Vraag van Martijn Paalman; Hoe kan het toch dat bepaalde mensen ineens zo hard gaan lopen 
wanneer ze de 35 gepasseerd zijn? Is dat je 2

de
 loopleven? 

Ik neem aan dat met bepaalde mensen Martijn mij bedoeld dus ik zal daar proberen een antwoord op 
te geven. Eigenlijk was 
ik begin jaren 90 een lui 
talent die met relatief 
weinig training hard liep 
om vervolgens te 
stoppen met het  lopen 
en om het op 28 jarige 
leeftijd weer op te 
pakken. Dat talent blijft 
volgens mijn loopmaat 
Frank de Graeff. Dat 
dus en dat gemixt met 
een dosis Derksen -
doorzettingsvermogen/
hardheid is het met de 
jaren sneller gegaan op 
met name de langere 
afstanden boven de 10 
km. (Redactie; mocht u denken dat Ronald 2 voelsprieten op zijn hoofd heeft, dan is dat optisch 
bedrog) 

 
Ook heeft het er mee te maken dat we destijds een snelle 
maandagavondgroep hebben opgericht met daarbij de schema's 
van Henk Liefers. Ook is het zo dat we een ongelooflijke goede en 
hechte vriendengroep hebben bij AV Veluwe die elkaar op een 
leuke en harde manier naar een hogere nivo stuwen. Ook is het zo 
dat als je privé en in mijn geval ook zakelijk lekker draait dat ook 
zeker helpt bij het presteren. En het feit dat de kids ouder worden 
en zich zelf steeds beter redden geeft dat meer vrijheid om te 
trainen.  
 
Maar eigenlijk is het belangrijkste dat het thuisfront achter je staat 
want je hebt als hardloper die 5 x per week traint nu eenmaal 
goedkeuring nodig om dit 
alles toch op een zo 
normaal mogelijke manier 
te doen en toch proberen 
met een ieder thuis 
rekening te houden en dat 
is best lastig. Ik ben dus 
in de positie dat het kan 
en mogelijk is en dat 
koester ik. 
Mijn tweede loopleven 
tenslotte, ja dat denk ik 
wel en hoop dat ik dat nog 

heel lang zo houd zonder blessures en met het plezier dat ik 
er nu aan beleef bij AV Veluwe. 
 
 
Ik geef het stokje door aan Annelies Brouwer. 
Mijn vraag aan haar is.. Hoe is het gekomen dat jij na al die 
jaren vrijwilligerswerk voor av Veluwe nu de stoute 
(hardloop) schoenen hebt aangetrokken en aan het 
hardlopen bent geslagen? En heb je nog een speciaal doel?  
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NK 10.000m Emmeloord   Rinus Groen 

Op een mooie donderdagavond moest het 

allemaal gaan gebeuren. AV Veluwe met 6 

man aan de start op het NK 10.000m op de 

baan. Het groepje mannen die al medailles 

hadden gehaald in het verleden Cees Weeda, 

Tonnie Stouten en Ronald Derksen, de 

diehards Jan Hollak en Rene van Vliet en 

rookie Jeremy Eilander. Gastlid Bas Mekking 

was ook van de partij. 

Het mocht niet zo zijn. Rene van Vliet griep, 

Ronald Derksen pijn in de voet en Cees 

Weeda pijn aan de rug halveerde de groep al 

voor de start. Ook was Cees Kraaijeveld van 

de partij. Door tactisch zeer goed te lopen 

haalde hij de maximaal haalbare 2
e
 plek 

M50(de winnaar Ruud Woord was van meet af 

aan vertrokken en van een strijd om de 

overwinning was nooit sprake) maar ook voor 

Cees een prima tijd 35.46. 

Jan Hollak niet echt in de vorm van zijn leven 

wist in het spoor van de oude Nederlandse 

toploper Ad Buijs heel lang stand te houden 

en kwam bij M50 als 10
e
 binnen in 38.57. 

Tonnie Stouten had de namen van de andere 

deelnemers M45 bekeken en wist dat een 

medaille vrijwel onhaalbaar was. Dan maar 

voor een tijd en samen met Bas Mekking M35 

lopen met als nevendoel Bas aan een medaille helpen. Dat alles lukte voortreffelijk; 33.36 en een 4
e
 

plaats voor Tonnie en Bas in 33.45 met het brons om zijn nek.
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Dan debutant Jeremy Eilander. Een tijd 

onder de 35 was het doel en dat dan 

samen met Gems Martijn Schakelaar 

beiden M35. Martijn had vooraf 

aangegeven dat de baan ideaal was 

vanwege de kans om heel vlak te gaan 

lopen. Daar kwam dus niet veel van 

terecht. 77 op de 1
e
 ronde en 6.41 op 

de 2km zou leiden tot supertijden van 

resp. 32.05 en 33.25. Ook de 3km in 

11.18 gaf 34.10 als einddoel. 

Halverwege in 17.28 leek fantastisch 

maar was gezien het rondenverloop al 

een teken aan de wand. Uiteindelijk 

kwam ze in 35.43 (Martijn) en 35.44 

(Jeremy) als 5
e
 en 6

e
 binnen een illusie 

armer en een ervaring rijker.  

Hoewel Emmeloord niet naast de deur 

ligt waren er toch een groepje 

clubgenoten komen kijken om hun 

helden aan te moedigen.   
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Ekiden: Zwolle kleurt blauw  

Geschreven door Fiona Markus (en Rinus Groen)  

 “Eind 2011 liep Ton Smit op de baan in Epe een Nederlands 

record op de uurloop. Uniek voor de vereniging, iemand met 

een Nederlands record. Inmiddels hebben we 12 man met 

een Nederlands record en eentje met twee (Ton moest en 

zou bijzonder blijven). Het had nog grotesker gekund 

wanneer het team van Jan Hollak niet zwaar getroffen was 

door het ongeluk van Frank Falkmann. Kort voor de grote dag 

werd hij, terwijl hij met een behoorlijk tempo fietste, 

besprongen door een loslopende hond. Hersenschudding en 

een schouder in de puin, over de fiets zullen we het maar niet 

hebben. Een op het laatste moment ingevlogen Jan Kuiper 

kon helaas het verlies niet voldoende compenseren.” 

Dit zijn de scherpe woorden van Rinus Groen, die zelf ook 

mocht meedraaien in het 55-plus-team. Hij blij, zij blij. Maar 

waar heeft deze nog jonge knul het eigenlijk over? Records, 

valpartijen, honden en een vliegende Kuiper? We gaan even 

terug in de tijd. Het is zondag 1 april: maandenlang zijn 

diverse lopers van AV Veluwe nauwkeurig door de teamcoaches in de gaten gehouden. Wie loopt 

goed, wie loopt beter, wie gaat met sprongen vooruit, maar vooral wie heeft de juiste aanvulling voor 

het team..het winnende team. Niet alleen snelheid is hierin belangrijk bleek deze zondag tijdens de 

Ekiden in Zwolle. Ook het enthousiasme langs de zijlijn, het op de juiste manier aansnijden van de 

bochten en tactisch gebruik kunnen maken van de slipstream van medelopers zijn bijzondere talenten. 

Ook de kookkunsten werden scherp onder de loep bekeken. Taarten moesten er gebakken worden en 

heel veel snelheidsvoer en juist gemixte motivatieshakes. Al met al een hele onderneming dus en de 

coaches hebben er nachten van wakker gelegen.  
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Zelf was ik zorgvuldig geselecteerd voor het enige blauwe damesteam, de “Veluwse Vrouwen”, die 

niet geheel onverwachts een zeer scherp clubrecord noteerden. Bij aankomst in Zwolle was het nog 

rustig. Nog niet alle teamcaptains en lopers waren paraat, maar de organisatie was al druk bezig met 

de laatste voorbereidingen. Het was frisjes ondanks het zonnetje op de atletiekbaan. In de kantine 

was het heerlijk warm en een ideale plek om de medeconcurrenten vanuit de corner in de gaten te 

houden. Hoe hielden zij zich staande? Hadden zij ook problemen met ziekmeldingen, onverwachtse 

omstandigheden en afmelders? Dan spot ik Joop Bosma en Lex Frentz stilletjes naast elkaar op een 

bankje. Er kon geen lachje vanaf. Geen zin in vandaag? Een latertje gisteravond. Duidelijk was dat het 

huilen ze nader stond dan het lachen deze middag. Toch op nader onderzoek uit, want zo’n droge 

mond kan natuurlijk niet op zo’n vrolijke dag als vandaag. Al snel werd duidelijk dat beiden heren het 

zwaar hadden en nog zwaarder zouden krijgen. Griep en buikgriep overheerste het lichaam van deze 

altijd sterke mannen. Nooit ziek en dan nu op het moment suprême gebeurde het! Ze konden echter 

niet meer afbellen, want alle hulptroepen en reserves waren al ingezet. Superknap dat ze er toch 

waren voor hun team. Ze werden dan na afloop van hun afstand met open armen ontvangen!!  

 

Uiteindelijk werd het in Zwolle een dag met zelfs een Nederlands record voor de mannen-45. 

Zenuwachtig stonden de mannen een uurtje later bij de scheidsrechter. De zenuwen overheersten in 

het kleine hokje van het wedstrijdsecretariaat, want er mocht werkelijk niets fout gaan. Maar hoe gaat 

zo’n recordaanvraag nu eigenlijk? Als trotse kleine jochies lieten ze het over zich heenkomen. 

Bibliotheekpassen werden verward met identiteitpassen, maar uiteindelijk kwam het allemaal goed. 

Begin mei kwam de envelop binnen met de officiële vermelding dat ze in het bezit waren van een 

officieel Nederlands Record bij de Mannen-45 op het onderdeel Ekiden. 

Wil je meer weten over deze speciale dag? Doe dan in 2013 vooral mee met een team. We zoeken 

vooral veel lekkere taartenbakkers en biertillers!  
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Runner Naam  Club Leg time Total time Netto tijd 

1 Menno Koomen  
 
AV Veluwe 45 18:40 18:40 18:40 

2 Tonnie Stouten  
 
AV Veluwe 45 35:15 53:55 53:55 

3 Iwan van Aken  
 
AV Veluwe 45 21:12 1:15:06 1:15:06 

4 Mark Westerhof  
 
AV Veluwe 45 35:17 1:50:23 1:50:23 

5 Nils van Elzelingen  
 
AV Veluwe 45 19:00 2:09:22 2:09:22 

6 Dick Elzinga  
 
AV Veluwe 45 26:01 2:35:23 2:35:23 

Total time 2:35:23 2:35:23 

 

Runner Naam  Club Leg time Total time Netto tijd 

1 Henk Janssen  
 
AV Veluwe M55 20:53 20:53 20:53 

2 Elbert Voogt  
 
AV Veluwe M55 38:37 59:30 59:30 

3 Rinus Groen  
 
AV Veluwe M55 20:40 1:20:09 1:20:09 

4 Ton Smit  
 
AV Veluwe M55 38:13 1:58:22 1:58:22 

5 Rene van Vliet  
 
AV Veluwe M55 20:06 2:18:27 2:18:27 

6 Cees Weeda  
 
AV Veluwe M55 27:37 2:46:03 2:46:03 

Total time 2:46:03 2:46:03 

 

Runner Naam  Club Leg time Total time Netto tijd 

1 Peter Bakker  
 
AV Veluwe 40+ 17:51 17:51 17:51 

2 Jan Grashuis  
 
AV Veluwe 40+ 36:16 54:07 54:07 

3 Mynko Peterink  
 
AV Veluwe 40+ 19:56 1:14:03 1:14:03 

4 Ronald Derksen  
 
AV Veluwe 40+ 35:31 1:49:33 1:49:33 

5 Alex Koelink  
 
AV Veluwe 40+ 19:14 2:08:47 2:08:47 

6 Roland Besselink  
 
AV Veluwe 40+ 26:24 2:35:10 2:35:10 

Total time 2:35:10 2:35:10 



28 
 

 

Runner Naam  Club Leg time Total time Netto tijd 

1 Joop Bosma  
 
AV Veluwe M50 20:59 20:59 20:57 

2 Lex Frentz  
 
AV Veluwe M50 39:28 1:00:26 1:00:24 

3 Jan Kuiper  
 
AV Veluwe M50 20:05 1:20:30 1:20:28 

4 Jan Hollak  
 
AV Veluwe M50 40:08 2:00:38 2:00:36 

5 Ronald Brouwer  
 
AV Veluwe M50 21:55 2:22:32 2:22:30 

6 Hans van Driel  
 
AV Veluwe M50 29:17 2:51:49 2:51:47 

Total time 2:51:49 2:51:47 

 

 

Runner Naam  Club Leg time Total time Netto tijd 

1 Marijke Dieleman  
 
Veluwse vrouwen 26:02 26:02 26:01 

2 Astrid Beerten  
 
Veluwse vrouwen 55:34 1:21:35 1:21:35 

3 Simone Middelveld  
 
Veluwse vrouwen 28:39 1:50:14 1:50:13 

4 Fiona Markus  
 
Veluwse vrouwen 47:28 2:37:41 2:37:40 

5 Iris Sielias  
 
Veluwse vrouwen 27:10 3:04:50 3:04:49 

6 Nelleke Evers  
 
Veluwse vrouwen 40:51 3:45:40 3:45:40 

Total time 3:45:40 3:45:40 

Runner Naam  Club Leg time Total time Netto tijd 

1 Hennie Weekhout  
 
av Veluwe Ouwe Blauwe 50+ 28:17 28:17 28:09 

2 Henk Diekman  
 
av Veluwe Ouwe Blauwe 50+ 44:18 1:12:35 1:12:27 

3 Frans Nab  
 
av Veluwe Ouwe Blauwe 50+ 22:51 1:35:26 1:35:18 

4 Dik Musch  
 
av Veluwe Ouwe Blauwe 50+ 45:13 2:20:39 2:20:31 

5 Jan Dijkstra  
 
av Veluwe Ouwe Blauwe 50+ 23:01 2:43:39 2:43:31 

6 Ron de Kluizenaar  
 
av Veluwe Ouwe Blauwe 50+ 33:44 3:17:23 3:17:15 

Total time 3:17:23 3:17:15 



 

Venlo 25 Maart 2012 
 
Het NK halve marathon was dit jaar in Venlo. Helaas 
kon ik niet meedoen maar was er wel bij. Het was 
voor het eerst weer eens boven de 20 graden en het 
leek wel of heel Nederland zich in Venlo had 
verzameld om dit evenement bij te wonen. Je kon het 
vergelijken met Koninginnedag in Amsterdam. 
Volgens een uitbater die ik sprak "de mooiste dag 
van het jaar". De dag erop heb ik nadat de 
schoonmaakwagens al urenlang af en aan reden nog 
wat fotootjes genomen van Venlo the day after!                                  
Nelleke 
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1000ste paar hardloopschoenen voor 
IrisZorg 
 
Vrijdag 2 Maart overhandigde Elbert Voogt van 
Runnersworld (links op de foto) mij het 1000ste 
paar hardloopschoenen.  
Elbert verzamelt oude maar nog goed te 
gebruiken hardloopschoenen. Deze schoenen 
worden regelmatig door mij opgehaald en worden 
weggegeven aan zwerfjongeren die vaak geen 
geld hebben om zelf schoenen te kopen. Deze 
prettige samenwerking tussen Elbert en mij duurt 
nu al zo'n 7 jaar. 
 

Marco Betman, 

outreachend hulpverlener van Iriszorg. 
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Lopen zonder mannen  

Geschreven door Fiona Markus  

Lopen met alleen dames is een aparte 

ervaring. Dit zullen met name de heren uit de 

eerdere loopgolven kunnen beamen. Zij waren 

nog gewend dat ze als mannen onder elkaar 

eindelijk een uurtje of twee uurtjes per week 

verlost waren van het vrouwelijk gepeupel. 

Vooral de mannelijkheid kon dan uitbundig 

worden getoond. Geen langzame duurloop of 

een oorverdovende geluidstoename in de 

groep. Ondertussen is de loopsport compleet 

op zijn kop gezet door de enorme invloed van 

de vrouw in de hardloopwereld. Felgekleurde 

outfits en blonde paardenstaarten worden 

gespot op het asfalt en in de bossen. Lopende 

vrouwen (en dus lopen zonder mannen): een 

verhaal apart. Waar lopen ze heen, want 

kaartlezen is niet de meest sterke kant van de 

vrouw. Tenminste volgens de man. Wij 

vrouwen weten wel beter en gaan er dan ook 

niet te vaak te ver op in. Gewoon de man gelijk 

geven, dat is immers wat ze willen horen. Zou 

dit overigens wel de enorme opmars van de 

GPS-meters in de hardloopwereld van de 

laatste jaren verklaren? Zelf zeg ik overigens 

ook vaak genoeg links waar ik eigenlijk rechts 

bedoel.  

Zondag 22 april stond de Nomenrace in 

Beekbergen op het programma: een 

gemoedelijke bosloop met alleen maar 

vrouwen aan de start. Enkel de mannen 

werden opgetrommeld als parcourswachten en 

verkeersregelaars. Alles op en top geregeld en 

tot op de laatste minuut werd het parcours tot 

in alle puntjes gecontroleerd op oneffenheden 

en onduidelijkheden. De mannen werden op 

hun plaats gezet zodat ze ruim een uur lang 

konden genieten van al dat vrouwelijk schoon 

die voorbij kwam. Nog nooit zo veel 

enthousiaste verkeersregelaars gezien moet ik 

zeggen. Zelf liep ik ook mee en de eerste twee 

kilometers gingen snoeihard. Het parcours 

werd halverwege de route wat ruiger en wilder. 

De koploopster liep ondertussen ruim 200m 

voor mij en de begeleidende mountainbiker 

was door de zigzaggende paden niet meer te 

zien.  

 

En toen kwam er een bocht en na die bocht 

een zeer brede boomstam met daarnaast het 

bord “VERBODEN TOEGANG”. Wat?? Al snel 

bleek dat ik en mijn loopmaatje ergens een 

afslag hadden gemist. We keken elkaar 

aan:”Wat nu?” Echter de voorste bepaalt de 

route dus het parcours werd vervolgd over de 

gele paaltjesroute om zoveel mogelijk 

loopsters veilig uit het bos te krijgen. Dat er 

iets niet goed was gegaan was duidelijk! 

Achteraf bleek dat een gemene ‘bosaap’ alle 

linten in een zwakke bocht naar links had 

weggehaald waardoor de massa dames 

gewoon rechtdoor liepen. Bewust of onbewust, 

maar ik vermoed dat het een man moet zijn 

geweest. Vrouwen missen immers wat 

richtingsgevoel en dat moet hij geweten 

hebben. Wat een gemene streek! Als ik hem in 

mijn handen krijg dan verwijs ik hem linea 

recta naar de ‘gevangenis’. Een vrouwenloop 

is geen monopoly! De nomenrace is vandaag 

uiteindelijk geen spel van Vrouw tegen Vrouw 

geworden, maar vrouw tegen haar natuurlijke 

richtingsgevoel. Eerlijk is eerlijk: als wij 

vrouwen dé mannen toch niet hadden….dan 

was het leven toch een stuk saaier. 

Gelukkig zijn vrouwen echte doorzetters en 

stonden ze onder zeer warme omstandigheden 

alsnog aan de start van de Marikenloop in 

Nijmegen en haalden ze allen de finishstreep 

op de 10km. Nu allemaal op naar de 

Midzomeravondrun in Beekbergen (23 juni). 

Heren maak plaats voor deze tiptop lady’s die 

zich echt door niemand van de wijs laten 

brengen. 
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Notulen Algemene ledenvergadering AV Veluwe 28 maart 2012 

 
1 Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent om 20.30 de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De 
agenda wordt vastgesteld.  

 
2 Mededelingen 
 Geen. 
 
3 Verslag algemene ledenvergadering 29 maart 2011 

Inhoudelijke aanpassing notulen:  
Richard van den Haak:  

 3
de

 alinea - het is een besluit genomen door het bestuur. Moet vervangen worden door: het is 
een besluit van het bestuur van AV’34 om ons van de baan te weren, zonder de leden hierin 
te kennen. 

 Aanvulling hierop: AV Veluwe wordt door AV’34 neergezet als recreanten, lopers zonder 
wedstrijdlicentie.  

 Als lid van AV Veluwe moet ik in een ALV kunnen zeggen zonder bang te zijn dat dit een later 
via de Spurt openbaar wordt. Waarom kan er niet eerder gereageert worden op notulen, nu 
kan het pas in het volgende ALV en dat is een jaar later. 

Voorzitter: eens per jaar vindt er een ALV plaats en dan worden de notulen van de vorige ALV 
besproken ter goedkeuring. Een eerdere mogelijkheid is er niet. Bij vragen over notulen is het 
bestuur altijd bereikbaar voor een reactie en voor vragen over de notulen. 
 
Verder zijn geen opmerkingen op het verslag en wordt het verslag goedgekeurd. 

 

4 Financieel jaarverslag, begroting en rapportage kascommissie 

 Ep Winterman zou de begroting 2012 graag digitaal ontvangen, deze krijgt hij gemaild. 

 Menno Koomen: waarom is er geen post huur baan Omnisport opgenomen? als AV Veluwe 
konden wij in het seizoen 2011/20122 Omnisport niet huren, wel kunnen lopers van AV 
Veluwe gebruikmaken van de baan en betalen daarvoor een eigen bijdrage. Als vereniging 
willen wij wel proberen om deze winter (2012/2013) gebruik te maken van de faciliteiten in 
Omnisport. 

 Opgenomen in de begroting zijn de nieuwe tenten. 

 Niet betaalde contributie is sterk afgenomen in vergelijking met vorig jaar, dit is niet 
gespecificeerd. 

 Kascommissie heeft de controle uitgevoerd en adviseert de ALV om deze goed te keuren.  
ALV gaat hiermee akkoord. 
 
Nieuw kascommissie: Hans Wichers Scheur treedt af. Johan Voorhorst blijft voor de tweede 
termijn en Harry Kers komt als nieuw lid de kascommissie versterken. Hans Wichers Scheur 
blijft als reserve kandidaat een jaar beschikbaar. 

 
5 Jaarverslag 2011 secretariaat 

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

 
6 Jaarverslag 2011 wedstrijdcommissie 

Het verslag wordt toegelicht, uitgereikt en komt in de Spurt te staan. De vele vrijwilligers worden 
bedankt voor hun inzet. Verzoek aan de verkeersregelaars om de cursus te volgen. 
Er zijn zijn geen opmerkingen op het verslag en bij dezen is dit verslag goedgekeurd. 

 
7 Klankbordwerkgroep & ledenraadpleging 

Hans Maaskant geeft een presentatie van de activiteiten van de werkgroep. Alle uitkomsten en 
conclusie worden in de komende Spurt vermeld.  
Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de huidige gesprekken met de gemeente en de SKAA.  
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AV Veluwe maakt geen deel uit van de SKAA er zitten wel 3 leden van AV’34 in de SKAA. De 
SKAA verhuurt de baan aan derden en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de baan. 
Deze laat momenteel te wensen over en dit is besproken met de gemeente in het laatste 
overleg tussen AV Veluwe en de betreffende ambtenaar. We zijn nog steeds in overleg over 
extra gebruik van de baan, waarvoor AV Veluwe meer wil betalen. Dat ligt in de lijn van de 
uitkomsten van de ledenraadpleging. Lijkt erop dat de SKAA extra inkomen wel kan gebruiken, 
er zijn signalen dat de baan afgekeurd gaat worden. Werkgroep en bestuur zijn nog in gesprek 
met de gemeente en de SKAA en ze houden de leden op de hoogte. 
De sintelbaan bij de politieacademie komt helemaal te vervallen dus dit is geen optie meer. 
Uit de ledenraadpleging is veel informatie gekomen, deze is door de werkgroep geanalyseerd 
en zij zullen deze blijven betrekken bij de huidige ontwikkelingen. Uit de ledenraadpleging is 
gebleken dat er geen meerderheid voor eigen faciliteiten is. De werkgroep zal wel blijven 
uitkijken wat er voor mogelijkheden (huur clubhuis etc) zijn en zullen deze dan ook gaan 
onderzoeken. Als zich iets voordoet zullen zij dit gaan onderzoeken en de leden hiervaan op de 
hoogte stellen.  
Nav de uitkomsten van de ledenraadpleging gaat de TCG iets organiseren voor de jeugd (12-16 
jaar). Korte training met als afsluiting een prestatieloop.  
De klankbordwerkgroep (Berry de Wied, Nelleke Evers, Maurice Winterman, Hans Maaskant, 
Marianne vd Veen, René van Vliet en René Harmsen) blijft als een slapende werkgroep 
bestaan. 

 
8 Jaarplan 2012 
 De voorzitter geeft een toelichting op het jaarplan 2012. Aanvulling: 

 Evenementen: op 12 mei vindt (onder auspicien van AV Veluwe) de Zuidbroekloop plaats. 

 In het jaarplan moet Lief en Leed en de vertrouwenspersoon nog opgenomen worden. 
Verder zijn er geen opmerkingen op het jaarplan en bij dezen is dit jaarplan goedgekeurd.  
 

9 Bestuurswisseling 
 De leden gaan akkoord met het voorstel om René van Vliet te herkiezen als voorzitter.  
 
10 Rondvraag 
 Ten aanzien van de H4D werden er een aantal vragen en mededelingen gedaan: de H4D is 

nog op zoek naar sponsors (€750,00 - €1.000,00) en hoofdsponsor (€7.000,00). Maar 
bedragen zijn bespreekbaar. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Gemma Velders. Datum 
voorinschrijving is tot 1 mei. Verder wordt er een oproep gedaan om de H4D naar de 1

ste
 plaats 

te stemmen voor het “hardloopevenement van het jaar”. Er komt nog een stukje op de site te 
staan over teaminschrijvingen. 

 
 Hans Maaskant vraagt wie de ereleden zijn van AV Veluwe, want er circuleren verschillende 

namen. Het bestuur zal hier in de komende bestuursvergadering duidelijkheid over geven. 
 
 Harry Kers: de contrubutie voor dit jaar is al geint, waar haal je dan geld vandaan om eventuele 

hogere baankosten te betalen?  
 Deze kunnen uit de reserve betaald worden en zal de contributie verhoogd worden in 2013. 
 
 Ep Winterman/TCG: 
 Vraag aan de ALV om goedkeuring te geven aan een verhoging van de trainersvergoeding. 

Trainers kunnen nu kiezen voor een bon ter waarde van €6,00 of €3,00 cash. Momenteel kiest 
iedere trainer voor een bon. De vraag is of het bedrag (met terugwerkende kracht vanaf 01-01-
2012) van €3,00 verhoogd kan worden naar €4,50. NB: belastingdienst staat een vergoeding voor  

 vrijwilligers toe, tot een max van €150,00 per maand / €1.500,00 per jaar. 
 
11 Afsluiting 
 Nadat de voorzitter iedereen heeft bedankt voor zijn/haar komst en iedereen uitnodigt voor een 

afsluitend hapje en een drankje, sluit de voorzitter de vergadering. 
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OP DE FIETS      Andre Pelgrom 

Eind 2009 heb ik mijn loopcarriëre noodgedwongen moeten beëindigen. Gewrichtsslijtage in de enkel 

maakte hardlopen op een acceptabel niveau niet meer mogelijk. 

Wat te doen wanneer je met de loopsport min 

of meer bent opgegroeid en plotseling iets 

anders moet bedenken. Ik besloot mijn 

toevlucht te zoeken tot het stalen ros ( of 

eigenlijk aluminium) en werd lid bij de Eerste 

(en enige) Twellose Toerclub (ETT). Dat 

voelde ook weer een beetje als “Back tot the 

Roots”. 

Na wat warmdraaien in de winter op de MTB 

bezocht in de zomerperiode regelmatig de 

trainingsavonden en daar begon ik toch wat 

nadelen te ervaren van deze sport. Met name 

de risico’s en gevaren van het rijden in een 

groep maakte mijn bezoek aan de 

trainingsavonden steeds minder frequent en 

uiteindelijk ben ik min of meer op eigen houtje 

verder gegaan.  

De drive om mezelf wat uit te dagen in trainingen is er 

nog steeds en dat kun je in je eentje zonder er al te veel 

bij na te denken prima doen. Als dat op termijn minder 

wordt en ik moeite krijg met tegenwind enzo zal ik mij 

zeker weer melden bij ETT. 

Een ander nadeel van fietsen zijn de kosten. Voor een 

beetje racefiets heb je ook zo’n 10 paar loopschoenen. 

Deze nadelen zijn voor mij een reden, om zeker niet 

meer wedstrijdgericht te denken. 

Desondanks kan ik zeggen, dat de fiets mij wel een 

goed alternatief heeft geboden voor (of tegen?) het 

lopen. Met name in deze periode van lange avonden is 

het heerlijk om ’s avonds nog even de Veluwe op te zoeken. 

Zo af en toe zoek ik nog eens een leuke uitdaging als toerfietser, zoals de Ronde van Vlaanderen 

(foto rechts boven)  
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De Spurt staat open voor iedereen die 
lid is van AV Veluwe en iets over onze 
sport wil melden. 
Ook foto’s en/of illustraties zijn welkom. 
Bij niet plaatsen of wijzigen van je 
artikel zal behalve bij spelling- en/of 
grammaticale fouten altijd door de 
redactie met de schrijver worden 
overlegd. 
  
De Spurt verschijnt op  
1/3, 1/6, 1/9, 1/12 
Sluitingsdatum kopij 2 weken voordien. 
Graag digitaal aanleveren  
in Word Arial 10. 
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Rinus Groen 
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rin.groen@planet.nl 
 
Druk 
FELUA-GROEP Apeldoorn 
Oplage 600 
 
Verspreiding 
Hans Maaskant 
j.maaskant@chello.nl 
055 5431774 
 
Clubrecords en statistieken 
Arjen Castelein 
arjen.castelein@upcmail.nl 
 
Website 
www.avveluwe.nl 
Fiona Markus 
webmaster@avveluwe.nl 
 
Pers 
Menno Koomen 
prpers@avveluwe.nl 
 
Advertenties,  
flyers en cover 
Nelleke Evers 
nelleke.evers@zonnet.nl 
 
 
 

Bestuur  
 
Voorzitter  
René van Vliet 
voorzitter@avveluwe.nl 
055 5422932  
 
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 
 
Trainingscoördinator 
Erik Geerdes 
trainingscoordinator@avveluwe.nl 
 
Trainers-coördinatiegroep 
Richard van den Haak 
rvdhaak@planet.nl 
055 3121710 
Erik Geerdes en Marian Vermeer 
 
Beginnersgroepcoördinatie 
Berry de Wied 
beginners@avveluwe.nl 
 
ledenadministratie 
Berry de Wied 
Socratesstraat 25 
7323 PA Apeldoorn 
leden@avveluwe.nl 

 
Vertrouwenspersoon 
Simone Middelveld 
055 5787759 
vertrouwenspersoon@avveluwe.nl 
 
Lief en leed 
Frans Nab en Marike Robbers 
liefenleed@avveluwe.nl 
 
 
 
 
 

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

  d e   S P U R T 
     Clubblad van atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn 
                       Opgericht maart 1970                                       

 
 

 
Monno Koomen 
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