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Van de voorzitter
Rene van Vliet
Zomertijd.
Het is acht uur 's avonds en 32 graden als ik
dit schrijf. De Runnersworld loop is aan de
gang in De Maten.
Door wat gezinsbeslommeringen kan ik
helaas dit jaar niet aanwezig zijn. Ik denk
aan al die leden en niet-leden die wel lopen
in deze Hitte. Zweten, drinken en vooral: het
tempo aanpassen. Dat is het devies.
Voor de club is de vakantie ook weer voorbij.
Op de trainingen zien we de vaste gezichten
weer terugkeren van verre of wat minder
verre bestemmingen. Ook het bestuur heeft
alweer vergaderd. We zijn nog in overleg
met de SKAA om een uur extra te huren op
de baan. Ook dat gesprek wordt weer
opgestart na de vakantie. Ik hoop dat dat
allemaal gaat lukken. Volg daarvoor de
website.
Ik wens jullie namens het bestuur veel koelte toe, Geen blessure of een voorspoedig herstel.
Veel leesplezier!
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Op de cover het estafetteteam "Veluws Geweld" (Mynko Peterink, Jan Grashuis, Roland Besselink
en Tonnie Stouten) dat 6 juli jl op de 4 x 1800 meter in Groot Dochteren de 3de plaats veroverde op het sterk
bezette veld. En ik was erbij!

Tonnie heeft meer dan de anderen gelopen omdat hij
serieus dacht dat de finish in de feesttent was.
Een paar meter voor de finish deed hij er nog een
tandje bij en racete onder de boog door en liet mij en
de organisatie in opperste verbazing achter.

Mynko probeerde als eerste loper bij de start direct al
de gedoodverfde favoriet uit te schakelen door het
estafettestokje uit zijn hand te stoten.

De prijsuitreiking in bijzijn van het bejaardenpubliek.
En dan eindelijk de tent in om het verdiende
prijzengeld in bier om te zetten.
Nelleke

Gezellige loop in Twello
Zondag 24 juni heb ik samen met Iris Sielias de sponsorloop van de
dierenbescherming gelopen. Het opgehaalde geld zou worden besteed aan
de vele zwerfkatten in de regio. Voor mij een goede reden om te lopen! Ze
hadden een prachtig gevarieerd parcours van 7,5 km over verharde en
onverharde wegen door de uiterwaarden richting de IJssel uitgezet. De druk
was groot want leden van AV Veluwe hadden mij gesponsord. Vlak voor de
start werd de druk nog groter toen de starter vroeg wie denkt dat hij of zij
gaat winnen en bijna iedereen mij aanwees. Er werd mij gevraagd of ik dan
na mijn binnenkomst de tijd wou doorgeven aan de andere deelnemers.
Gelukkig leende Nelleke die er ook was haar stopwatch uit aan de
organisatie. Na de wedstrijd nog gezellig met de organisatie over
verbeterpuntjes voor de volgende editie lopen kletsen met lekkere hapje en
drankjes erbij. Kortom een aanrader voor volgend jaar. En wij nemen de
tijdklok mee.
Tonnie Stouten
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Een lach op een kindersnoetje
Hallo Veluweleden,
Wij, Liesel , Linda, Diana, Marjan en Sonja gaan de Marathon
lopen in estafette form.
Dit doen we natuurlijk niet zo maar, maar hebben een missie.
Zoveel mogelijk Sponsorgeld binnen slepen voor ons goede
doel,
EEN LACH OP EEN KINDERSNOETJE
Deze marathon lopen wij voor de Cliniclowns, deze mensen
zetten zich dagelijks in om het leed van een ziek kind voor even
te verlichten, voor dat kleine momentje van plezier.
Stel het is jou kind, je nichtje of neefje misschien wel je kleinkind
dat daar zou liggen, zou jij het dan niet geweldig vinden dat het even kon vergeten door de vrolijkheid
van een cliniclown?
Wij gaan er voor en zouden het waarderen als jullie ons voor een klein bedrag willen steunen, iedere
Euro telt en is welkom.
Jullie een paar euro`s wij de kilometers.
kom eens kijken op de site en vergeet dan niet om het linkje SPONSOR NU aan te klikken.
http://www.rodeneuzenrace.nl/Enschede/PersonalPage.aspx?teamId=22
THANKS namens groep: veluwe blauw
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Weten wat er komen gaat
Rinus Groen
Vroeger was een vakantie nooit
moeilijk. Ik wilde graag ergens
hardlopen en de vakantie werd daar
dan omheen gebouwd. Een weekje
vakantie naar Griekenland vanwege
da marathon van Athene was vaste
prik (13x) en ook Miami had mijn
voorkeur (8x). Het verblijf was altijd
prettig en er was ook wel wat anders
te doen dan hardlopen, dus mijn
vrouw had er ook geen problemen
mee.
Nu heb ik drie kinderen en ben ik
gebonden aan de schoolvakanties. Kassa dus en geen loopreisjes meer. Uiteraard gaan de
hardloopschoenen wel mee maar beperkt het lopen zich wat door de warmte.
de

Dit jaar gingen we voor de 4 keer naar
La Palma, één van de Canarische
eilanden. Toen ik weer eens wilde gaan
trainen wist ik wat er komen ging; een
enorm steile heel lange klim die mij erg
pijn ging doen. Toen ik mijn vrouw de
sleutel van het appartement gaf zei ze;
“Ik dacht dat je al een half uur weg
was”. Ik had inderdaad een half uur
zitten treuzelen met het beginnen.
De pijn van eerdere beklimmingen
voelde ik al voor dat ik een meter
gelopen had en dit weerhield me er van
om echt te gaan. Nu ben ik blij dat ik het
toch weer gedaan heb.
Mijn zoontje wist niet dat er iets bestaat
zoals zwaartekracht en snelheid, en
gecombineerd kan je daar een enorm
nat pak door krijgen zoals bleek.
Onze eigen Runners World loop heeft
voor mij ook iets van het is er altijd heet
en ik ga helemaal kapot. Toch sta ik weer aan de start.
Verder in de Spurt staat het verslag van Mynko Peterink die onder het motto 3 keer is scheepsrecht de
Mont Ventoux, samen met Ronald Brouwer bedwongen heeft. Ook hij wist wat er komen ging en dacht
dat hij het niet kon, toch doen.
Met de Spurt probeer ik ook elk kwartaal u iets voor te schotelen dat u niet aan zag komen.
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Record afgePACt
Op 1 april 2012, zo heeft u in de vorige Spurt kunnen lezen, werden door de Veluwe leden de nodige
Nederlandse records op de Ekiden gelopen in Zwolle. Bij een Ekiden loop je met 6 mensen 42.195m
in etappes; 3 x 5km, 2 x 10km en 7195m.
Helaas dus op 9 juli 2012 in Rotterdam, waar bij PEC haar thuishaven heeft, heeft men succesvol een
records afgepakt, te weten het record M55. Het record bij de M50 waar de club van Jan Hollak in
Zwolle tevergeefs een aanval deed was ook voor PAC te hoog gegrepen en kwam men een luttele 15
seconden te kort. Bij de M55 werd het (volgens de site van PAC scherpe) record van 2.46.03
verbeterd tot 2.45.39.
Onderstaande foto stond op de site van de Ekiden Rotterdam. Volgens mij is de man met de baard
Robert Lathouwers wel van PAC, maar nog lang geen veteraan. De kleinste man met het minste haar
is Joop Ruter, al 78 maar nog steeds iemand die er wat van kan. Wat dacht u van de 15.40 op de
e
100m die hij op zijn 76 liep.
e

Joop een ras Rotterdammer dacht op zijn 70 goede sier te maken in 2004 bij de Rotterdam Marathon
door de marathon een WR onder de 3 uur te gaan lopen. Helaas had de organisatie bedacht een
Canadees genaamd Ed Whitlock uit te nodigen die 3 maatjes groter was en 2.58 liep en Joop op ruim
een kwartier zette. Whitlock heeft inmiddels als 80 jarige in Rotterdam 3.25 op de klok gezet.

Bij de M65 was het record vacant en is nu op 3.49.17 gezet door de Grand Masters van PAC. Niet
getreurd, we gaan binnenkort eens de ledenlijst doorspitten en volgend jaar in Zwolle het M55 gewoon
weer terugpakken en ook de M50 moet maar eens naar Apeldoorn.
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Mijn fout in Groningen

Shayne Rookhuyzen

Peter Timmer zei
tegen mij: "Shayne, je
moet weer op de fiets
gaan trainen, dan kun
je mee met de top
duatleten omdat je
heel goed kunt
hardlopen!!!!!" Op 20
mei 2012 nam ik deel
aan de Cyclespeed
Run-Bike-Run (5 km20 km-2.5 km) in
Groningen samen
met mijn vrienden,
Roland Besselink en
Peter Timmer en om
heel eerlijk te zijn,
was het niet mijn
topdag, maar het
werd wel een dag met
het nodige vuurwerk.
Oke, het was niet mijn
beste dag omdat ik simpel gezegd niet slim reed! Het weekend vóór de Cyclespeed Run-Bike-Run
werd ik 9e in de Thymos Run-Bike-Run in Wageningen over dezelfde afstanden en daardoor dacht ik
dat ik geweldig in vorm was, maar dat was een heel verkeerde gedachte! Mijn fout in Groningen was
dat ik veel te snel startte ,als een pijl uit de boog voor alles of niets, ik was niet in de kopgroep met de
grote jongens maar in de tweede groep in jacht op, ik deed de meerderheid van het jagen met de rest
op sleeptouw.
Ik dacht niet na en liep niet tactisch; ik had de
anderen het achtervolgen moeten laten doen en
e
zelf moeten sparen voor het fietsen en het 2
loopgedeelte. Hoe dan ook, ik kon uiteindelijk
e
niet mee met de 2 groep en liep de 5 km net
achter hen in een tijd van 17.04 sec.
Ik bleef echter geloven in mijn kansen en wilde
om mijn fouten tijdens het fietsen verbeteren.
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Zodra ik echt begon te fietsen
drong de werkelijkheid tot me
door en realiseerde ik me dat ik
niet naar de kop van de wedstrijd
zou gaan zou gaan omdat ik
absoluut niet fietsfit was, ik doe
geen specifieke fietsentrainingen
in tegenstelling tot jaren terug
dag toen ik in het nationale team
van Zuid-Afrika zat en tussen de
500 en 700 km per week fietsen
heel normaal was.
Het enige dat ik kon doen was te
proberen mijn plek te verdedigen
maar ook dat was niet voor me
weggelegd en iedereen reed weg
van mij met inbegrip van mijn
vrienden Roland en Peter - Roland had een uitzonderlijke dag en Peter had een goede dag nadat hij
e
een paar dagen training op de Canarische eilanden had gedaan. Ik was zo slecht dat zelfs de 1
vrouw mij er af fietste, dat is me nog nooit gebeurd met als excuus voor mij dat zij in feite een fulltime
atleet is en al in de top 10 op het WK Duathlon eindigde. En niet te vergeten, ze is ook de nationale
kampioen 10.000m op de baan.
Tot slot kwam een einde aan het fietsgedeelte en ik was zo boos op mezelf dat ik alleen maar zo hard

mogelijk wilde lopen om zo snel mogelijk een einde aan deze ellende te maken. Boos is soms goed
e
voor mij omdat ik dan ook alles kan geven en dit resulteerde in de 8e beste tijd van de dag voor het 2
e
loopgedeelte, slechts 30seconden langzamer dan de snelste tijd! Het lopen van het 2 loopgedeelte
deed mij veel atleten inhalen, maar helaas was ik niet in staat om de kloof tot mijn magere vriend
e
e
Peter en de 1 dame, Stefanie Bouma te dichten. Jammer dat het 2 loopgedeelte slechts 2,5 km en
niet 5 km was. Als dat het geval was geweest dan zou ik zeker een top20 plaats hebben gehaald.
10

Een paar dagen na de wedstrijd en alles in mijn lichaam en geest op zijn plaats zat heb ik zorgvuldig
gekeken naar het algemeen klassement. Met een beetje rekenen kwam ik tot de conclusie dat als ik
een beetje meer getraind had op de fiets een top 15 plaats een realistisch doel geweest zou zijn. Als
ik had getraind op de fiets zoals ik vele jaren geleden deed ik zelfs in top 10 kan komen en kan
uitgroeien tot een van Hollands betere duatleten.
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Mont Ventoux met Mynko
Mynko Peterink
"In maart zat ik met Ronald Brouwer in de
auto onderweg naar een wedstrijd. We
hadden het over onze vakantie en
loopplannen. Er was een halve marathon
de Mont Ventoux op precies op het
moment dat we daar beiden in de buurt
zouden zijn. Mooie loop tip voor Ronald,
want als ultra/marathon/trial loper is dat
wel een hele mooie wedstrijd. Ik doe niet
mee, zei ik direct tegen Ronald, want na
twee mislukte pogingen om die rot berg
op te lopen was ik er wel klaar mee.
Ronald schreef zich al snel in en ik beloofde te komen kijken.
Zondag 29 juli was de wedstrijd, ik keek vooraf even op de site hoe laat de start is en ik kijk elke dag
tegen die berg aan. En je mag drie keer raden wat er gebeurde, het begon natuurlijk te kriebelen, zal
ik dan toch maar meedoen? Maar ja, geen medische verklaring bij me, dus dan kun je niet
inschrijven. Maar wat zag ik op de site van de organisatie, met een wedstrijdlicentie kun je zonder
medische verklaring meedoen. Tja, en die heb ik natuurlijk wel. Dus zaterdagmiddag ingeschreven,
het bloed kruipt waar het niet gaan kan blijkt maar weer.
Zondagochtend half negen start aan de voet van de Mont
Ventoux in Bedoin, de beklimming van de Ventoux is in
drie delen te splitsen. De eerste 5 km gaan over vals plat
omhoog, stijging tussen de 2 en 4%. het tweede deels in
het bos, ongeveer 10 km met steile stukken en kilometers
met stijgingspercentages van 10% gemiddeld. Het laatste
deel is ongeveer 6 km Is op de kale vlakte met veel zon
en wind.
Mijn plan was om het eerste deel rustig te beginnen en
dat is me gelukt, 10,5/11 km per uur gelopen daar en
zonder echte inspanning aan de start van het tweede deel
gekomen. Na de eerste verzorgingspost begon het echte
klimmen, een ik vond een ritme en liep lekker. Doordat ik
zo rustig ben gestart liep ik de hele tijd van groepje naar
groepje. Van de vorige keren kon ik me nog herinneren
dat mijn bovenbenen na een paar km ‘s bergop
explodeerden. Maar dat gebeurde nog steeds niet.
Langzaam maar zeker begon ik vertrouwen te krijgen in
wel een goede afloop deze keer.
Bij Chalet Reynard liepen we het bos uit de kale vlakte
op, het eerste deel van dat deel liep ik heel lekker. Maar
met nog ongeveer drie km te gaan loopt langzaam de energiekraan leeg. Het vreemde is dat ik nog
steeds mensen inhaalde. Wel moest ik in de laatste paar km een paar keer wandelen, het was me te
steil, de benen explodeerden.
Het frustrerende hier is dat je de top van de berg steeds voor je ziet, en die komt maar niet dichterbij,
voor mijn gevoel. Maar dan toch, de laatste twee haarspeldbochten en dan ben ik er, ik ga het dit
keer wel halen.
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De laatste 100 meter zijn de
steilste van de hele klim, dus een
uiterste krachtinspanning en ja
hoor, de finish! 21,5 km klimmen,
met 1621m meter hoogteverschil
en finish op 1912 meter hoogte
in 2.39 uur. Mijn langzaamste
halve marathon ooit, maar wat
was ik blij dat ik er was.
Want de pijn verdwijnt, maar de
prestatie blijft en ik ben blij want
ik heb het gehaald. En waarom,
nou gewoon omdat lopen leuk is,
ook het beklimmen van zo'n
ellendige berg. Tot gisteren keek
ik met enige frustratie naar die berg, nu knipoog ik vriendelijk naar mijn vriend, de Mont Ventoux. En
Ronald Brouwer, die is natuurlijk ook gefinisht, met binnen de 2 uur 50, petje af.

PS, wat deed ik vanochtend, natuurlijk gewoon mijn vakantie ochtendloopje, iets korter en rustiger
dan normaal, maar de voorbereiding op de kustmarathon moet gewoon door natuurlijk. Tot snel in
Apeldoorn."
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Het belang van een
Sportkeuring.
Wat is de overeenkomst tussen een
auto, een koelkast en de mens.
Mijn antwoord:
Een auto rijdt op benzine, een koelkast
kan alleen maar functioneren als hij
aangesloten is op stroom, en een mens
heeft voedsel nodig om actief te blijven.
Onderhoud.
Een auto gaat, na een bepaalde
hoeveelheid kilometers, naar de garage
voor een onderhoudsbeurt, groot of
klein. Als dit onderhoud niet gebeurt dan
houdt hij er op een bepaald moment
mee op. De nieuwste auto’s melden zich
tegenwoordig zelf voor een onderhoudsbeurt en braaf maken we een afspraak met een garage.
Een koelkast heeft ook onderhoud nodig, maar is hij niet meer te repareren dan vervangen we hem.
Een mens heeft eigenlijk ook onderhoud nodig, maar doen we dat?
Als ik naar mezelf kijk dan heb ik daar weinig tot niets aan gedaan.
Toen ik nog zeer actief aan wedstrijd zwemmen en waterpolo deed, moest je ieder jaar een
sportkeuring ondergaan, om aan de eisen van de sportbond te voldoen en om in aanmerking te
komen voor een startbewijs.
Na mijn actieve sportcarrière stopte ook de verplichte sportkeuring.
Dan kun je toch doorgaan zou je zeggen maar ja.. dat is dus niet gebeurd.
Na een jaartje rustig aan gedaan te hebben heb ik een racefiets aangeschaft en in die jaren ettelijke
honderden kilometers weggetrapt. Toen ook lid geworden van een fietsclub, want alleen fietsen ging
ook vervelen. Er werd ook behoorlijk gefietst en ik kwam dan ook regelmatig vermoeid maar wel
voldaan weer thuis. Ook mijn echtgenote fietst al een aantal jaren mee, en ook onze zoon fietst de
laatste jaren mee.
De laatste 3 jaar ben ik / zijn wij, echtgenote en dochter, lid van een atletiek vereniging.
We voelen ons gezond, fietsen (race) en lopen
(hard) lekker. Hebben weinig of geen
blessures. Volgens mij zijn wij en ben ik goed
bezig, alleen en aantal kilootjes te zwaar maar
dat ben ik al jaren.
Maar aan een sportkeuring werd niet
gedacht.
Even een stukje voor geschiedenis.
Via mijn werk, en natuurlijk via de advertenties
en TV, werd Alpe d’HuZes onder de aandacht
gebracht. Als fietser had ik dat al wel vaker
gehoord en gezien maar ik had er verder geen
aandacht aan besteed, omdat ik Alpe d’Huez een aantal jaren geleden al eens gefietst heb.
Maar nu trok de oproep vanuit het bedrijf waar ik nog werk, mijn aandacht en ik heb dan ook de
informatie opgevraagd.
Niet direct om mee te doen maar als informatie. Totdat ik gebeld werd door een directe collega met de
vraag of ik mee wilde fietsen. Een collega was bezig om vanuit onze afdeling een groep (collega’s)
van acht personen bij elkaar te krijgen om mee te gaan doen. Het was september 2011. Ik gaf aan dat
ik deze berg al eens gefietst had en zei dat ik wel op de reservelijst wilde staan. Maar nog geen dag
later werd ik gebeld door een andere collega of ik in zijn groep mee wilde fietsen want hij kwam nog
één persoon te kort. Ik zei: doe dat maar.
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Het was nog in de voorfase. Nadat de groepen opgegeven waren, werd er na half oktober 2011
geloot wie er mee mochten doen.
Na de loting bleek dat we niet ingeloot waren. We waren dus niet meer gemotiveerd om mee te doen
en de groep viel uit elkaar. Jammer maar helaas.
Alpe d’HuZes is een stichting die onder de vlag van het KWF geld inzamelt voor onderzoek tegen
kanker.
Deze stichting organiseert al enkele jaren Alpe d’HuZes. Ik ga ervan uit dat iedereen wel weet wat
Alpe d’HuZes inhoud.
Deze dag vindt plaats op de eerste donderdag in juni . In 2012 is /was dat op 7 juni.
Omdat de belangstelling, dit jaar 2012, zo groot is heeft deze organisatie i.o.m. de beheerders van Alp
d’ Huez ook een mogelijkheid gekregen om op 6 juni 2012 te mogen fietsen.
Er was dus weer een mogelijkheid om mee te doen. Nu werd de groep van Martin wel ingeloot, en
Martin vroeg of ik toch met zijn groep mee wilde doen. Ik heb toen ja gezegd. Dus op 6 juni 2012 gaan
we de Alp d’ Huez, voor de stichting Alp d’ HuZes beklimmen. Mijn doel is /was om de berg 3 x te
beklimmen.
Vanuit de organisatie kreeg ik uitgebreide informatie over het doen en laten van de stichting en ook
veel informatie over de voorbereidingen die je zelf kan doen. Één van die voorbereidingen was een
inspannings test. Ik vond dat in eerste instantie niet nodig want ik voelde me een gezonde sportman.
Er waren geen signalen dat er iets niet goed zou zijn.
Vanaf september was ik namelijk in training, om voor de 2e maal de midwinter Mini Marathon 18,5 km,
in februari 2012, te gaan lopen. Alles ging voorspoedig en ik heb een goede voorbereiding gehad voor
deze loop. Op 5 februari? de Mini Marathon gelopen in 1 uur en 56 minuten. Ik was tevreden.
Na 5 februari een paar weken aftrainen van het lopen en voorbereidingen treffen voor de fietstraining.
We hadden namelijk al een fietstraining, bij Fred Rompelberg, gepland, eind April, op Mallorca.
Op 19 februari heb ik bij het SMA (Sport Medisch Adviescentrum) in het Gelre ziekenhuis
Apeldoorn een inspannings fietstest gedaan. Dit is een vrij uitgebreide keuring en er wordt voldoende
aandacht besteed aan je lichamelijke conditie. Ze onderzochten het bloed op diverse waarden
waaronder het cholesterol. De urine op suikers. Ook is er een ECG gemaakt en fietstest. Uit de
fietstest bleek dat ik, volgens de uitslag (hartfilm) van de sportarts, te weinig zuurstof in mijn hart
kreeg. Hij verwees mij door naar een cardioloog.
Na een gesprek met de cardioloog
adviseerde ze mij om een CT scan te laten
maken. De CT scan wees uit dat er
kalkafzetting op de kransslagaders zat. Er
moest dus een afspraak gemaakt worden
voor een hartkatheterisatie.
Deze hartkatheterisatie moest meer
duidelijkheid geven over de situatie van de
aderen rond mijn hart.
Vakantie op Mallorca van 14 april t/m 21
april.
Op Mallorca hebben we 4 dagen gefietst en
ongeveer 350 km afgelegd. Vooral veel
klimwerk, waaronder de coll de Sollar, 8 km
stijgingspercentage 5,5 %, coll de puig
major 14 km gem. 6% en coll de Cura. 7
km ook 5,5 %. Totale rit die dag was 136
km.
De andere dagen waren iets vlakker.
We hebben daar een gezellige maar wel
winderige week gehad.
De hartkatheterisatie hadden we gepland op de maandag direct na terugkomst uit Mallorca maar
tijdens onze vakantie op Mallorca werd ik gebeld dat het verplaatst werd naar vrijdag 27 april.
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De hartkatheterisatie.
Vrijdag 27 april.
Ik moest mij ’s morgens om 7:45 melden op de afdeling om, om 8:15 de hartkatheterisatie te
ondergaan. Dit is een dagopname met 1 overnachting.
Op zich stelt de hartkatheterisatie niet zoveel voor. Je voelt er bijna niets van. Het is wel interessant
om te zien hoe ze via je polsslagader, 2 mm dik werd mij verteld, met een slangetje tot in de
kransslagaders rond het hart proberen te komen. Vanuit dit slangetje werd op verschillende plaatsen
contrastvloeistof gespoten. Via monitoren werd gekeken hoe de aderen er uit zagen.
Direct na de hartkatheterisatie kwam de cardioloog al bij mij. Ze was ook wel een beetje geschrokken
en stelde voor direct maar een afspraak te maken met Nieuwegein.
Conclusie is nu dat ik 3 omleidingen moet hebben en misschien 4; dit is afhankelijk van het onderzoek
van die ader in Nieuwegein.
Op 27 april, na het gesprek met de cardioloog, realiseerde ik mij pas wat een geluk ik heb gehad. Ik
was van een actief sportman ineens een hartpatiënt. Niet meer sporten. Rustig aan doen. Dit kwam
hard aan. Ben nu overgeleverd aan de medische wetenschap.
Ik heb het laatste half jaar, volgens de artsen, een aantal engeltjes op mijn schouder gehad.
Mijn advies aan een ieder die aan sport doet: ga 1x per 2 jaar een inspannings sportkeuring
doen. APK voor sporters.
De meeste zorgverzekeraars hebben een sportkeuring in hun aanvullende pakket.
Op Google kun je meer informatie vinden bij SMA Enschede. De keuringen vinden via deze instelling
plaats in het Gelre ziekenhuis.

Houd je lichaam gezond… doe een uitgebreide sportkeuring.
Zie o.a. http://www.smaoostnederland.nl of http://www.smcp.nl/papendal voor goede
sportkeuringen.
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HERMAN VERHEUL
Ep Winterman
Woensdag 27 juni krijg ik het bericht van Rinus
dat Herman Verheul op maandag 25 juni is
overleden. Voor de meesten van onze vereniging
zal deze naam niet zoveel of helemaal niets
zeggen. Binnen onze club is hij echter voor een
aantal lopers van bijzondere betekenis geweest.
Verheul werd in de jaren 70 en 80 vooral bekend
door zijn afwijkende trainingsmethoden, bekend
als de “methode Verheul”. In plaats van duurlopen
en relatief harde tempotrainingen bestonden zijn
schema’s uit vooral intervaltrainingen op souplesse.
Daarnaast was veel grondgymnastiek een onderdeel in zijn programma’s. Vijftien minuten voor iedere
training en alle oefeningen deed hij voor. Hij was van mening dat zoveel mogelijk spieren van het
lichaam getraind moesten worden. Lenigheid was de basis. De core-stability van nu zat dus reeds in
zijn programma’s. Hij was een tegenstander van statische rekoefeningen. Verrekkingsoefeningen
noemde hij ze die de fysiotherapeuten weer nieuwe klanten bezorgden. Kortom Herman was destijds
een vreemde eend in de Nederlandse trainersbijt met een afwijkende mening die hem heel vaak niet
in dank werd afgenomen. Een praktijktrainer, die overal had gekeken en daaruit zijn methode had
ontwikkeld. Wetenschappelijk niet te onderbouwen, maar het werkte.
Hij was onder meer van mening dat aangeboren snelheid (basissnelheid) niet trainbaar is. Training
kan slechts het conditioneel vermogen opvoeren was zijn gedachte. Opgevallen was hem verder dat
zo’n beetje iedere trimmer na 2
jaar stil komt te staan. Nieuwe
PR’s blijven weg. Harder en
harder wordt er dan getraind,
echter zonder het gewenste
resultaat. Ze doen gewoon te
veel. Een trainingsschema
maken is een simpele zaak
vond hij en kan op een half A4
tje geschreven worden.
Foto links Herman Verheul met
zijn paradepaardjes; Ad Buijs,
Klaas Lok en Joost Borm.

Bij het maken van een schema gaat Herman uit van 400 meters gerelateerd aan PR’s. Zijn maximale
aantal herhalingen zijn:
15x 200 meter, 10x 400 meter en 6x 1000. Voorts dient er gevarieerd te worden getraind.(interval en
baan afwisselen met crossen) Er mag zeker niet “gescheurd” worden.
Dit voor wat betreft zijn zienswijze in het kort.
Begin jaren tachtig in de vorige eeuw heb ik Herman ontmoet. Hij was uitgenodigd om een lezing te
houden bij AV Veluwe. Dit door bemiddeling van Rinus, een van zijn grootste fans. In twee uur
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beantwoordde hij iedere vraag die op tafel kwam,
aangevuld met argumenten. Ik heb die avond veel
geleerd en mijn training daarna aangepast op een
aantal punten. Het resultaat bleef ook bij mij niet uit.
Inmiddels wordt er op de jaarlijkse
looptrainersdagen van de KNAU de “Methode
Verheul” gedoceerd en zijn er steeds meer trainers
in Nederland die op basis van deze methode
training geven of hun aanpak daarop gebaseerd
hebben.
Een van de bekende Nederlandse atleten die groot
is geworden onder Verheul is Klaas Lok (foto links).
Klaas was o.a. 26 maal Nederlands kampioen in de
periode 1974 – 1985 op diverse afstanden van
1500 meter tot en met 10 km. Hij liep de 10 km in
28.24 en 20 km in 59.30 minuten. Klaas heeft het
boek “Het Duurloopmisverstand” geschreven. Hij
beschrijft hierin zijn atletiek loopbaan en zijn
“Verheulschema’s”, die de basis waren van zijn
successen. Ook geeft hij voor iedereen van
beginner tot topper programma’s voor iedere
afstand en aantal trainingsdagen. Ik heb het boek met belangstelling gelezen en veel herkenbaars
gezien.
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Plaatjes met een verhaal

De Nomen-race is een jaarlijks terugkerend evenement met een stijgend aantal deelneemsters.
2012 was echter een rampjaar. Een onverlaat had een lint weggehaald waardoor de
deelneemsters wel vertrokken maar na verloop van tijd van het parcours raakten en het
daardoor een No End race werd. Hans van Driel belast met het uitzetten van het moest met de
baantrimloop van AV Veluwe de nodige grappen aanhoren;
Is de route goed aangegeven? Of Welke richting moeten we op?

Ton Smit in actie tijdens het NK halve marathon in Venlo waar hij zilver veroverde.
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Een extra uurtje trainen, het kan!
Wie heeft het niet, tijdgebrek. Vooral het boodschappen doen en daar lange tijd in de rij staan om af te
reken daar wringt de (loop) schoen bij veel van jullie. Hier is wat aan te doen…
Verse producten van lokale winkels online bestellen en thuis laten bezorgen dat is voor velen de
oplossing en zo sparen we menig uurtjes uit om extra te kunnen trainen.

Gildeslager Wilbrink, De Echte Groenteman Derksen, Bakkerij van der Wal-Jolink en Topslijter 't
keteltje allen uit Beekbergen hebben de handen ineengeslagen en starten vanaf 1 september een
webwinkel.
We starten deze webwinkel om het mensen makkelijker te maken. Klanten bestellen hun verse
boodschappen voortaan online en wij zorgen er voor dat deze thuis worden bezorgd. Ook voor
ouderen en mensen die slecht ter been zijn, is dit een ideale service. We bezorgen in eerste instantie
elke dinsdag en vrijdag tussen 17 en 19 uur in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Apeldoorn, Loenen,
Eerbeek, Klarenbeek, Hoenderloo en Ugchelen.
Het idee van een webwinkel van versondernemers is vernieuwend. Wel worden in een groot aantal
regio's in het land soortgelijke initiatieven gestart. We sluiten aan bij een bestaande formule, genaamd
RegioVers. Met hun ervaring kunnen we er samen voor zorgen dat onze klanten een optimale service
ontvangen.
Voor verder informatie kunnen jullie kijken op de website www.regiovers.nl (kies Beekbergen).
Zo zie je maar dat 1 van jullie subsponsors jullie ook in de gelegenheid stelt om gezond te eten en
meer tijd over te houden om te trainen. Om in looptermen te spreken, deze boodschappen strijd is dus
eenvoudig te WINNEN.
Met Sportieve en Gezonde groet,
RegioVersteam Beekbergen
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Kennismakingsestafette: Annelies Brouwer
Waarom ben je bij AV Veluwe gaan hardlopen?
Dat is eigenlijk logisch Ronald Brouwer (mijn man) loopt
al bijna 20 jaar bij AV Veluwe en ik ben 11 jaar actief
geweest bij de wedstrijd commissie en heb alle 11
edities van de Hardloop4daagse meegelopen bij het
secretariaat.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk op een tandtechnisch laboratorium. Ik doe daar
de administratie, verder zorg ik dat het werk s’morgens
bij de tandartsen wordt opgehaald en s ’middags zorg ik
dat het weer teruggebracht wordt.
Ik cross met de auto door Deventer, Zutphen en
Vorden.
Wat is je beste sportprestatie en wat is je doel?
Omdat ik pas sinds januari loop heb ik nog niet een
echte sportprestatie geleverd, voor mij was het al heel
wat dat ik na de beginnerscursus die ik bij Berry en
Claudia de Wied en Ronald Brouwer gevolgd heb een
half uur achter elkaar kon hardlopen.
Als doel stel ik het volhouden om 2x
per week te hardlopen zodat mijn
conditie op pijl blijft (en inderdaad
een paar kilootjes mogen er ook wel
af )
Wat voor een hobby's heb je
naast het hardlopen?
Ronald en ik gaan nu de kinderen
de deur uit zijn regelmatig
weekendjes weg, we wandelen dan
veel maar ook een boek lezen in de
vakantie vind ik heerlijk.
Vraag van Annelies Brouwer;
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?
Ik ben 3 jaar geleden ziek geweest
ik had een cyste waar ongeveer 2
liter vocht in zat en al mijn organen
aan de kant drukte waardoor mijn
conditie helemaal weg was.
Ik kon op een gegeven moment nog
niet eens een trap op lopen en
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kreeg ik ook nog te horen dat ik hieraan geopereerd
moest worden.
Nadat ik geopereerd was heb ik me aangesloten bij
een sportschool na een jaar kon ik weer wat wandelen
en hardlopen op de band. Omdat hardlopen in de
natuur toch altijd leuker is heb ik me schoorvoetend
opgegeven bij de beginnerscursus bij AV Veluwe.
Mijn doel is dus ook om nooit meer conditioneel zo
slecht te zijn en ik voel me nu ook lichamelijk en
daardoor ook geestelijk veel gezonder.
Ik geef het stokje door aan .
Claudia de Wied

Mijn vraag aan haar is..
Hoe is het om elke 3 maanden weer een nieuwe groep met beginners op te leiden zodat ze een half
uur achter elkaar kunnen hardlopen?
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Hardloop4daagse
2012 – de balans
opgemaakt… Lex
Frentz
Ik weet het, nog even
en dan is het er weer.
Nog even en dan zal
mijn wereld weer
krimpen, niet groter en
scherper zijn dan
datgene wat zich 4 of 5
meter voor me aan
dient. Mijn
gedachtenspel zal dan
enkel nog ritmisch
begeleidt worden door
het geluid van mijn voeten, mijn ademhaling en mijn hartslag. Het decor om me heen zal weer
hetzelfde worden als de andere dagen. Nu en dan scherp en helder verlicht, dan weer geruststellend
en verkoelend in een zachte groene waas. Daarin dezelfde figuranten, medelopers, suppoosten en
publiek, af en toe verrassend in afstand en volgorde van opkomst variërend maar inmiddels
vertrouwde gezichten, stemmen en ruggen met nummers. Het is geen roes - zoals sommigen die hier
niet geweest zijn te snel willen concluderen – nee, ik ben hier volledig bewust van alles en scherp op
iedere mogelijke verstoring. Nu ik hier weer ben, in die kleine wereld waarin ik voel dat de diesel in mij
begint te draaien, is er sprake van een gelukzalige verbazing. Een gelukzalige verbazing, zeker,
omdat me dit na zoveel dagen en etappes steeds weer overkomt. Een wonderlijk elixer van
concentratie, endorfine en de meditatieve ritmes van mijn bewegingen houden lichaam en geest
kilometers lang in balans.

Niet meer dan de eerst komende meters zijn van belang, dichter bij ‘het Nu’ kan ik niet komen. Hier
ren ik en het is prima zo. Of…
De harde les kwam een uur of zes later. Met hetzelfde ritueel vertrokken richting de heuvels van de
Loenermark en Zilvense heide was ik me weer onbewust van het feit dat lichaam en geest ergens
onderweg weer een mooi maar wankel evenwicht hadden gevonden. Onbewust van die fragiele
balans maakte mijn geest met nog zeker 4km te gaan ineens de sprong naar de finish. Mijn geest
stond ineens op ‘stoppen’ en probeerde het voort rennende lijf ervan te overtuigen dat het dat ook
moest doen. Rennend tegen de weerstand van mijn eigen geest was het alsof ik door een dorre
woestijn dwaalde zonder te weten of ik moest stoppen, omkeren of doorgaan om uit de ellende te
geraken. Vertwijfelt wandelend en onzeker voort joggend haalde ik het einde.
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Het duurde eigenlijk nog tot na de tijdloon. Een korte etappe waar het juist aankomt op concentratie
e
e
omdat de val van (veel) te hard starten daar op de loer ligt en de gevolgen daarvan ook in de 5 en 6
etappe desastreus kunnen zijn. Concentratie: ‘de geest die de geest bewaakt’, diens eerzucht,
bravoure en ambities temt en ‘in sync’ brengt met ‘het fysiek’. De geest die de geest bewaakt - is daar
geen mooi Duits woord ‘übergeist’ voor? – doet dat verfijnd, onmerkbaar als het goed ‘loopt’.
Onmerkbaar als het goed loopt, heet dat niet onbewust bekwaam? Na de tijdloop vallen wat stukken
op hun plaats: met een beetje concentratie en discipline kan ik geest en lichaam vrede laten sluiten en
kan ik op die fragiele wapenstilstand (evenwicht) kilometer na kilometer blijven doorgaan.
Zo loop ik de laatste 2 etappes. Vertrouwend op het wat komen gaat… Nog even en dan zal mijn
wereld weer krimpen, niet groter en scherper zijn dan datgene wat zich 4 of 5 meter voor me aan
dient. Mijn gedachtenspel zal dan enkel nog ritmisch begeleidt worden door het geluid van mijn
voeten, mijn ademhaling en mijn hartslag. Het decor om me heen zal weer hetzelfde worden als de
andere dagen. Nu en dan scherp en helder verlicht, dan weer geruststellend en verkoelend in een
zachte groene waas. Daarin dezelfde figuranten, medelopers, suppoosten en publiek, af en toe
verrassend in afstand en volgorde van opkomst variërend maar inmiddels vertrouwde gezichten,
stemmen en ruggen met nummers.

Het moet zichtbaar zijn voor publiek en suppoosten. Weliswaar enigszins in mezelf gekeerd loop ik te
genieten. Het moet het er overtuigend uit hebben gezien. Die finish gaan we zeker halen, waarom
stopt het na 4 dagen eigenlijk…?

Organisatie HL4D Bedankt!
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Ledenmutaties
Nieuwe leden; Jildou de Jong, Petra Buitenhuis, Gert Cornelissen, Lee Dorland, Martina
Kwappenberg, Hubert von Berg, Jorn von Berg, Sylvia Berends, Lianne Nab, Edward van den Berg,
Petra Visschers, Ellen Wijnhout, Hindrik Hettema, Margo Webster, Leona van Leenen-Acken, Chantal
Herms-van Poppel

Bedankjes; Piet Olde Rikkert, Jan van Dijk, Henk Schultinga, Margo Webster, Martijn Hazendonk,
Andre Roodink, Peter Willeboordse, Annauchka ter Velde, Gerda van Hartskamp, Jenny Borgers,
Loek Wisseborn, Miranda van Katen, Liesbeth Hammer, Jennifer Veenman, Gerrit Hartgers, Roy Felix
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