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Van de voorzitter    Rene van Vliet 
 

Gezondheid. 
 
Meestal ben je als hardloper gezegend met een wat betere 
conditie dan je medemens. Waar zij al naar adem snakken na 
twee trappen omhoog, ga jij rustig verder met je alternatieve 
heuveltraining. Trainen in de baas zijn tijd. Mooier bestaat er niet. 
Sommigen onder ons lopen in de lunchpauze. Ook niet verkeerd. 
 
Toch ben je als loper niet immuun voor de ziekten om je heen. 
Iedereen kent wel de verhalen over plotseling hartfalen tijdens of 
vlak na het beoefenen van onze mooie sport. Afschuwelijk om 
mee te maken. Zeker als het in je directe leefomgeving gebeurt. 
 
Ook binnen onze vereniging kan natuurlijk zoiets voorkomen.  Met 
ruim 600 leden weet je dat het kan gebeuren.  Toch schrik je 
iedere keer weer als een lid dat je toevallig goed kent een ernstige 
ziekte blijkt te hebben. Zo hoorde ik deze week dat onze PR-man 
Menno Koomen  (foto rechtsonder) een ernstige vorm van 
kanker heeft. We wensen hem, zijn gezin en vriendenkring veel 
sterkte toe in deze moeilijke tijd. Je weet dat het voorkomt maar 
toch schrik je er iedere keer weer van. 
 
Ik wens jullie namens het bestuur veel gezondheid toe in de 
komende donkere dagen en voor Menno zal ik een kaarsje extra 
aansteken. 
 

Veel leesplezier! 
René van Vliet 
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De doenkers    Rinus Groen  

Voilà weer een nieuwe Spurt. Zo’n Spurt komt niet uit de lucht vallen. Er zijn een heleboel mensen 

druk mee voor hij eindelijk verschijnt. Wat die figuren allemaal doen merk je pas wanneer hij of zij het 

niet meer doet. 

Harm Hendriks was bijvoorbeeld zo’n figuur die allerlei zaken begon die wij nu gewoon vinden; de 

Midwinter Marathon, loopgroepen die zich op een marathon voorbereiden of de veteranensport als 

erkend iets. Verder in deze Spurt een verhaal over zijn helaas beëindigde loopleven. 

Rene heeft een pagina eerder al het slechte nieuws over Menno verteld, ook zo’n gast die met ziel en 

zaligheid bezig is voor de club. 

Onderstaande foto is in 1979 genomen. De man links op de foto (Hans Brinkman) heeft nu ruim 30 

jaar lang elke maand de baanloop in Zutphen voor Hanzesport georganiseerd en hij vindt het 

welletjes. Niemand neemt het stokje over, dus einde verhaal. Erg jammer want wij gingen uit 

Apeldoorn regelmatig met een groepje naar dit evenement.  

Mocht u denken wat heeft Rinus (nr 15) een rare bontmuts op, dat is mijn haar. De man naast mij 

(Jacques Bosman) keek naar beneden en kon zijn startnummer goed lezen. Hoe langer ik naar de foto 

kijk hoe meer me opvalt, enorme hakken onder je schoenen was ook raar. Dat spul waar we op lopen 

heet sintel, kunststof was maar op 3 plekken in Nederland aanwezig. Kappers bestonden in die tijd 

ook niet. Het mooiste zijn de startnummer, die waren van papier dat oploste zodra je flink ging zweten. 

 

Een doenker is iemand die niet alleen over iets nadenkt, maar ook iets doet. Bij de club kunnen we 

nog best wel wat doenkers gebruiken. Je kunt op de site van AV Veluwe alle mensen vinden waar je 

je kunt aanmelden voor bezorgen van de Spurt tot voorzitter worden. Misschien wil je zelfs graag de 

Spurt gaan maken. 
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Vroeger was alles mooier    Rinus Groen 

Ik had op één van de vele loopsites deze foto geplaatst met de opmerking dat er vroeger geen 

weeralarm was na een sneeuwvlokje, regendruppel of een zuchtje wind. Er kwamen reacties binnen 

over hoe hard er werd gelopen bij de betreffende wedstrijd; het NK 25km. (nr239 Tjibbe de Vries van 

Cialfo)

 

Toen kwam er een reactie van de bekende trainer 

Guido Hartenveld dat er eens gestopt moest worden 

met die fabels dat er vroeger harder werd gelopen en 

al die mannen met baarden zulke bikkels waren.  

Op de foto geen loper met een baard, maar inderdaad 

die waren er wel. Wat te denken van de Cialfo trainer 

Henk Liefers hier op een foto van 1977. 

In 1975 ben ik begonnen met hardlopen en in 1977 

heel fanatiek geworden, Zo fanatiek zelfs dat ik de 

meest vreemde loopzaken ben gaan bijhouden. 

Zo heb ik dus de nodige bestenlijsten van de laatste 

40 jaar en wordt het eenvoudig meetbaar of het 
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allemaal fabel is dat er vroeger harder werd gelopen of 

niet. 

Wanneer je van uitersten uit gaat kun je gewoon aan 

onderstaande Nederlandse records zien dat op de baan 

er toch wat stoffige records zijn. 

3000m 7.37.48 Gert-Jan Liefers 29-05-2005 

5000m 13.13.06 Kamiel Maase 6-9-2002 

10.000m 27.26.29 Kamiel Maase 30-8-2002 

20.000m 57.24.2 Jos Hermens 1-5-1976 

25.000m 1.18.53 Cor Vriend 22-8-1981 

30.000m 1.34.35 Cor Vriend 22-8-1981 

1 uur 20.944m Jos Hermens 1-5-1976 

Dan praten we natuurlijk over de allerbesten. Misschien 

is het wel dringen vlak achter deze absolute top en was 

dat vroeger niet. 

De 5.000m en de 10.000m zijn natuurlijk de meest 

courante afstanden op de baan dus laten we daar eens 

wat vergelijk trekken. 

In de top 20 bestenlijst aller tijden staat op de 5.000m wanneer we een 5 jaar verdeling maken 

3 (75-79) 4 (80-84)  3 (85-89) 3  (90-94) 2 (95-99) 3  (00-04) 2 (05-09) 0 (10-nu) 

In de top 20 bestenlijst aller tijden staat op de 10.000m wanneer we een 5 jaar verdeling maken 

3 (75-79) 1 (80-84)  3 (85-89) 2  (90-94) 3 (95-99) 5  (00-04) 2 (05-09) 1 (10-nu) 

Gewoon eens brutaal de stelling aan wat bekende toplopers die meer 

dan 30 jaar aan de weg 

timmeren voorgelegd. 

Marti ten Kate 

Vroeger werd in de breedte 

harder gelopen, omdat de niet-

toppers van toen veel harder 

trainden dan de niet-toppers 

van nu. Nu zijn er steeds meer 

mensen die lopen volgens de 

Olympische Gedachte van 

meedoen is belangrijker dan 

winnen. 

Hans Koeleman 

Het kan ook te maken hebben met het gegeven dat "vroeger" vrijwel 

iedereen lid was van een atletiekclub, waar je gauw in een 
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competitieve sfeer terechtkwam.  Dit is nu niet meer 

nodig en veel sub-toppers of trimmers hebben vaak geen 

benul hoe een goede degelijke trainingsopbouw eruit 

ziet.  

Anne van Schuppen 

Er zijn meer keuzes dan vroeger, in de sport, en 
daarnaast (internet) middelmatig is goed genoeg. 
ik denk dat het een golfbeweging is alles komt weer terug 
 

Henk Mentink 

Waar moet je aan denken Rinus : Hardlopen was meer 
een sport om : wie loopt er het hardst. Ik had vroeger een 
oom die bij de bosduvels in Twello liep en na elke 
training helemaal gesloopt thuiskwam. Hij trainde keihard 
en hij had het idee dat beter was dan wat wij deden, wij 
waren watjes. Ik durfde haast niet te zeggen dat dit 
slopen van je lijf misschien niet zo handig was en hoorde 
ook wel dat er soms mensen letterlijk in bleven….! Dit 
was volgens mij 1 van de eerste trimgroepen in 
Nederland en daar is volgens mij trim Apeldoorn door 
ontstaan. Maar dit even terzijde Rinus. 
 
Volgens mij was vroeger het hardlopen veel beter 
verdeeld over het jaar : in de winter crossen, in het 
voorjaar en zomer op de baan en in het najaar een 
wegwedstrijd . Omdat het aantal wedstrijden niet zo groot 
was had je meer concurrentie bij die wedstrijden en dat 
zette je aan om nog harder te trainen. Ik zeg wel eens : 
Het hardlopen van vroeger was meer gebaseerd op 
doorzettingsvermogen en karakter en niet willen 
verliezen. Voorbeelden waren voor ons een Jos 
Hermens en Gerard Tebroke die absolute wereldtoppers 
waren en die je nauwlettend in de gaten hield wat betreft 

aantal kilometers 
lopen en prestaties. 
Dat wilde ik ook wel, 
terwijl ik ook wel van 
feestjes enz. hield . 
Zo’n blaadje als de 
Atletiekwereld 
motiveerde je enorm 
en je kon je plek 
vinden op de 
ranglijsten en bij de 
uitslagen. Je deed 
mee aan 
landenwedstrijden en 
je kende je 
concurrenten exact. 
Ik denk dat de 
loopsfeer wat 
motiverender was 
voor topprestaties. 
Nog iets tot slot : Als 
ik me vroeger aan de 
hartslagen enz. 



8 
 

gehouden had…dan had ik geen enkele wedstrijd 
gewonnen!  

 
Carla Beurskens 
 
Men kan het niet opbrengen om nog echt af te zien. In 
de breedte wordt er veel meer gelopen dan toen, maar 
het gaat er alleen nog maar om mee te 
doen",  "gezellig", niet om eens een goede tijd te lopen. 
Ook zijn er geen echte Nederlandse toppers meer als 
voorbeeld. 
 

De marathon dan? 

Op google kwam er een hit van een hardloop boek (de 

helden van de 42 kilometer) waar onderstaande 

stelling als waarheid  werd geponeerd. 

 

In absolute zin gaat het niveau van de Nederlandse marathon er sterk op achteruit. De beste periode 

vormen de jaren rond 1985, toen de tien beste Nederlanders een gemiddelde tijd van 2.15.10 liepen. 

In 2005 is die tijd opgelopen naar 2.20.34. 

Deze harde conclusie trokken de auteurs Cors van den Brink en Barbara Kerkhof in een vol en 

galmend zaaltje op het sportcentrum Papendal bij de presentatie van hun boek op 13 oktober 2009.  

Naast een mooi en volledig overzicht van vijftig jaar marathontraining in Nederland bevat dit boek ook 

een noodkreet. Waarom werd er twintig xe1 dertig jaar geleden zoveel harder gelopen dan nu? 
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“Klaus”                                                                                           Ep Winterman 

Het is eind juli 1987 als wij (Elbert, Eddie, Maurice en ik) richting Sauerland rijden voor de 

Hochsauerland Lauftour . Deze lauftour is een etappe wedstrijd een wedstrijd in 7 dagen met 9 

etappes over 140 kilometers met als centraal punt het dorp Wingeshausen.

 

In een volgende Spurt zal ik het verslag hierover  doen. Tijdens deze loop ontmoeten we twee lopers 

uit het naburige Siegen.  Klaus en Heinz beiden lid van de “Turnverein Friesen” hebben het plan in het 

kader van het 100 jarig bestaan van hun club in 1989 het plan opgevat om een loop in estafettevorm 

te organiseren naar partnerstad Rijnsburg in Nederland. In dit plan zou Apeldoorn als 

wissel(etappe)plaats uitstekend passen.  

Het zou dan heel goed uitkomen als zijn als een bevriende club daarbij behulpzaam zou kunnen zijn. 

In de loop van de week krijgt hun plan langzaam gestalte  voor wat betreft het gedeelte Apeldoorn en 

de Veluwe. Klaus blijkt gedurende de lauftour bij mij in de buurt te lopen en in het dagelijks  

klassement is het iedere avond spannend wie boven wie staat en hoe groot het verschil is. De laatste 

dag blijk ik met 2 minuten voorsprong toch aan het langste eind te trekken. Omdat  dit een te grote 

achterstand voor Klaus is,  besluiten we de laatste dag samen te lopen.  
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Als de tour ten einde is 

spreken we af tijdens de 

heel gezellige 

afscheidsavond dat we 

het estafetteplan zullen 

aankaarten bij ons 

bestuur en lopers van 

AV Veluwe en proberen 

hen enthousiast te 

maken als gidslopers 

door Apeldoorn en over 

de Veluwe.  

Eind mei 1989 word ik 

gebeld. Heinz heeft het  

plan klaar en Klaus en 

hij willen graag naar 

Apeldoorn komen om 

het door te spreken en 

definitief afspraken te 

maken.  

Het plan blijkt tot in de kleinste details uitgewerkt te zijn inclusief routekaarten en wisselplaatsen. Een 

groot aantal Veluwenaren voelt wel voor deze onderneming dus we kunnen ons voorbereiden. De 

estafette wordt een succes, de plaatselijke kranten van Rijnsburg en Siegen besteden er veel 

aandacht aan. AV Veluwe wordt hierin zelfs genoemd als hulpvaardige vereniging. 

Als dank worden we als vrienden uitgenodigd voor een 10 km stratenlauf in september in Siegen. We 

worden ondergebracht bij families thuis. Gerrie en ik zijn natuurlijk te gast bij Klaus en zijn vrouw. In de 

wedstrijd halen onze mannen en vrouwen goede 

resultaten met in hun leeftijdscategorieën plaatsen bij 

eerste drie.  

Jammer genoeg moet ikzelf toekijken vanwege de 

naweeën van een achillespeesoperatie. Het weekend 

eindigt, zoals gebruikelijk in Duitsland met een 

afscheidsbijeenkomst in het clubhuis met een biertje etc.  

De jaren daarop volgend worden de contacten 

voornamelijk onderhouden door vakantiekaarten en 

nieuwjaarswensen. 

Op 14 november 1992 gaat bij ons de telefoon. Heinz 

meldt zich. De mededeling is: Klaus is overleden. Hij had 

zich al enige tijd niet lekker gevoeld en het bier had hem 

de laatste tijd ook niet meer gesmaakt.  

Bij onderzoek werd kanker geconstateerd. Een paar 

dagen later gooi ik een schep zand op de kist van een 

oude strijdmakker. Ik denk nog wel eens aan hem als ik 

me wat minder voel en een biertje drink. 
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Harm Hendriks (82) overleden 

Harm wie? Wie kent nog de man die samen met Aad Steylen in 1974 de Midwinter Marathon op de 

kaart zette? Binnen de bobowereld van de KNAU was hij een pain in the ass zoals men dat in Amerika 

placht te zeggen. Maar zijn volhardendheid dwong de KNAU bijvoorbeeld tot een aparte tak binnen de 

organisatie puur voor lange-afstandlopen. 

Als voorzitter van Veteranen Nederland, een vereniging puur voor veteranen die binnen de korste 

keren 1600 leden kende, lag hij in de clinch met Ad Paulen die bang was voor allerlei afscheidingen 

wanneer andere onderdelen zoals speerwerpers ook met 

eigen clubs zouden komen. 

Als loper was Harm ook niet onverdienstelijk, door zijn 

enorm lange loop carrière stond zijn marathon teller ook 

boven de 100. Vreemd genoeg blonk hij uit op de 400m 

horden waar hij 2 maal 3
e
 werd op het NK. 

Ondanks dat hij normaliter zo’n 150km per week liep (altijd 

lopend naar en lopend terug van het werk) was het zodra 

het langer dan 2 uur duurde een probleem.  

 

Harm Hendriks heeft altijd veel energie gestoken in de 

ontwikkeling van de loopsport. Binnen de Atletiekunie is hij 

gedurende ruim 20 jaar docent van de cursus Trainer 

Loopgroepen geweest, en heeft ook vele bijscholingen 

verzorgd. Hij heeft ook jarenlang deel uitgemaakt van de 

werkgroep die de inhoud van de cursus Trainer 

Loopgroepen samenstelde. Door zijn bevlogenheid met de 

loopsport gaf Harm in zijn cursussen altijd veel meer 

informatie dan in de lesstof was opgenomen. 

Zijn eerste contact met de atletiek ontstond bij zijn 

voetbalclub ADO waar bij de sportdagen, de afsluiting van 

het voetbalseizoen, vijf ijsjes van Jamin als beloning lagen 

voor de winnaar. Harm startte altijd als een idioot, liep een 

straatlengte weg, verzuurde enorm op het eind maar won 

nipt. 

Hij werd lid van Siomi en trainde op een laag pitje. Na zijn 

overstap naar de Trekvogels, een clubje met ca 30 leden 

maar 14 daarvan in de nationale selectie werd hij getraind 

door Wil van Beveren (de vader van de nationale keeper 

Jan).  Hij leefde echt voor de sport en als grote zonde zag 

hij het af en toe eten van een zout dropje. De marathon van 

Enscede was oor hem het allerhoogste. Finishen in een 

bomvol stadion.  

Ergeren deed hij zich aan de sportkeuring die iedereen bij 

een marathon vooraf moest ondergaan. Als ik me wezeloos 

getraind had en een verhoogde bloeddruk had van de 

spanning moest ik een tijdje op de bank gaan liggen voor de 

herkeuring. Iemand die zijn training verwaarloosd had en 
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geen hoge verwachtingen had glipte er zo door heen. Toen er grote aantallen de marathon gingen 

lopen en er 20 artsen druk waren met het keuren is men er gelukkig maar van af gestapt. 

Een andere pionier activiteit was het oprichten van speciale trainingsbegeleiding naar een evenement 

toe, in dit geval de UN-Marathon, waar enorm 

veel niet gebonden hardlopers op afkwamen. 

Hellas zijn toenmalige club zette het door het 

Utrechts Nieuwsblad gesponsorde gebeuren 

voort met Harm aan het roer onder de naam 

de LAT (Lange Afstand Training)-groep.  

Bij de 1
e
 Midwinter Marathon in 1974 werd 

Harm al direct geconfronteerd met een ander 

raar fenomeen uit die tijd. Vrouwen en 

mannen machten niet in 1 wedstrijd tegelijk 

lopen. Je denkt toch niet dat we voor die paar 

vrouwen een aparte wedstrijd gaan 

organiseren tekenden de krant op uit zijn 

mond. Vrouwen zijn veel beter toegerust voor 

langere afstanden dan mannen. Het zal me 

niets verbazen als er ooit zelfs super lange 

afstanden zijn waar vrouwen aan mee mogen 

doen. Over visionair gesproken. 

De laatste jaren had Harm Hendriks het heel 
moeilijk. Zijn gezichtsvermogen werd steeds 
slechter. Hij kreeg te maken met dementie en 
zijn heup moest vernieuw worden. Het herstel 
ging moeizaam. Op het laatst kwam hij in een 
rolstoel terecht. Als gevolg van dit alles kon hij 
niet meer alleen thuis wonen. Harm Hendriks 
werd opgenomen in een verpleeghuis. Toen 
Jacques van Wilgenburg hem een half jaar 
geleden daar bezocht schrok hij enorm. Hij 
herkende Jacques nauwelijks. Vooral omdat 
deze weet hoe hij is geweest deed dat erg 
zeer. Hij was geen schim meer van de man 
die door zijn enthousiasme door velen werd 
bemind. Zo verder te leven zou hij nooit 
hebben gewild.  
 
Op 82-jarige leeftijd is Harm op 23 juli in zijn 
slaap overleden. De crematie vond op 30 juli 
in besloten kring plaats. In het restaurant van 
tennispark Berg en Dal in Den Haag hadden 
zijn kinderen een herdenkingsdienst 
georganiseerd die druk was bezocht. Het zal 
hem goed gedaan hebben zo'n grote 
belangstelling. ,,Harm hield er van om in het 
middelpunt te staan'' stond er op de 
rouwkaart. ,,Mijn vader wilde geen 
herdenkingsdienst in een crematorium'' 
vertelde zijn dochter Sylvia. Harm Hendriks 
had vier kinderen, drie zoons en een dochter. 
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Clubkampioenschap 2012

   

 Cees Weeda 

Zou ik eraan meedoen of niet  
(5.000m op de baan)? Vooraf had 
ik er geen vertrouwen in. Ik had 
nog niet voldoende getraind voor 
deze inspanning, reden: de zomer 
betekent voor mij de fiets dus is 
lopen dan een onderschoven 
kindje, kwestie van onderhouden 
meer niet. Bovendien had ik mij ’s-
middags vertild aan een tafel en 
was het hondenweer.  

Mijn vrouw zei nog er komt 
niemand met dit weer maar zij had 
het mis de opkomst was groot(s) in 
plaats van één massale start om 
19.00 uur werden we ingedeeld in 
3 groepen. Ook fijn voor de 
organisatie die weer uitstekend 
was. 

Tonnie was weer de grote 
kanshebber hoewel hij mij op basis 
van de (leeftijd) compensatie naar 
voren schoof om het hem moeilijk te maken. 

In de kleedkamer kwam ik met Menno 
overeen samen te lopen om elkaar naar de 
gewenste tijd te helpen.   Helaas bleek na 
1 ronde dat, ondanks mijn rug en dankzij 
de paracetamol, Menno mij niet kon 
volgen. 

Na de mail van Rene, deze week, kijk ik 
met gemengde gevoelens terug op dit CK. 
Menno gaf na afloop aan dat hij zich niet fit 
voelde ik weet nu wat de reden was. Terug 
in de kleedkamer spraken we af dat hij zich 
volgend jaar zou revancheren, Menno ik 
hoop dat het realiteit is.   

Natuurlijk won Tonnie weer het CK 
(nogmaals gefeliciteerd), hoewel hij het mij 
ook gunde nadat hij al enkele jaren de 
sterkste van de club was.  

Met het klimmen van de jaren wordt het 
steeds makkelijker om hem te kloppen, 
maar hij wordt gelukkig ook ouder. Als ik 
90 ben en hij 75 zullen we nog wel eens 
zien wie clubkampioen wordt.  

De beker van Nelleke was haast net zo 

groot als Nelleke zelf. Ook hulde voor haar 

als kersvers clubkampioene. 
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Runnersworldloop 2012    Gert Jan 

Hardlopen bij 34 graden is gek. En gek zijn we ... De Runnersworldloop in Apeldoorn is een wedstrijd 

georganiseerd door mijn club AV Veluwe, en een paar weken geleden vond ik een aantal "niet-

running" collega’s zo gek om samen met mij in deze race. Maar naarmate de wedstrijd dichterbij 

kwam, werden de weersverwachtingen erger en erger.  

Dit weekend kunnen we de hoogste temperatuur aller tijden bereiken in Nederland.  

Nou, ik kon de loop niet meer annuleren. Mijn collega’s liepen ook, en ik hal al 2 maanden geen 

wedstrijd gelopen. Op dit moment ben ik in volle voorbereiding voor de marathon van Amsterdam. En 

het was slechts 5 km, een afstand die ik nog nooit gelopen had.  

De start was om 6 uur in de namiddag, het heetste moment van de dag. Weken voor de wedstrijd had 

ik me al gericht op een tijd onder de 19 minuten. 

 

Schaduw! 

Maar was dat redelijk en mogelijk in deze omstandigheden? Ik ben nog niet zo ervaren ...  

Ik begon vrij snel, Maar waarschijnlijk een beetje te snel, maar de eerste 500 meter voelde ik me 

goed. Na 1 kilometer besloot ik mijn snelheid een beetje te laten zakken. Geen probleem, ik was nog 

steeds voor op het 19 minuten-schema. Maar de volgende 2 kilometers viel mijn tempo nog meer en ik 

voelde me al minder. Na 3 kilometer was ik precies  op het 19-minuten schema. Maar ik was zo moe, 

ik wist dat ik het niet ging halen. 

Op dat moment schoot het wel door mijn hoofd om te stoppen, maar ik liet mijn tempo een beetje 

zakken, en het lukte me om mezelf door de laatste 2 kilometer te worstelen. Verrassend was dat ik 

toch niet zoveel tijd had verloren als ik dacht. Uiteindelijk werd ik 7e (van de 80) in 19:22. Nu, een paar 

uur na de race, ben ik heel tevreden met deze tijd. Zeker, met betere omstandigheden, zal ik onder de 

19 minuten komen. En ik had me ook niet specifiek voorbereidt op deze korte afstand.  

 

Volgende week een klein-beetje-meer-dan-een-training race in Kroatië. Weer zijn de omstandigheden 

zwaar, (12 kilometer klimmen in, wederom, zeer warm weer), maar de tijd of plaats in deze wedstrijd 

zal niet belangrijk zijn. note redactie de halve marathon in Kroatië ging in 1.39.20, weer was de 

temperatuur boven de 30 graden 11
e
 plaats overall en 1

e
 in de leeftijdsklasse. 

http://www.gertjan-runs.com/?attachment_id=184
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BRABANTS BRONS                                                                  

Elbert Voogt 

 

Marathon Helmond 1989 vs Eindhoven 

2012  

 
In het najaar van 1989 was ik in zeer goede vorm. In 

de voorbereiding naar het NK marathon 

in Helmond (8-10-1989) liep ik diverse PR’s : 15 km in 

47.00, ½ marathon in 1.07.52 en de   25 km in 

1.20.55. 

 

De echt grote namen (zoals Nijboer, ten Kate, etc.) 

waren niet aanwezig, dus er waren mogelijkheden. Ik 

wilde zelf het liefst een tijd lopen onder de 2.25 en 

mijn PR verbeteren. 

Het weer was redelijk, wel een beetje veel wind. 

 

De wedstrijd verliep als volgt : Er was een vrij grote kopgroep en het aanvangstempo was relatief 

langzaam. Niemand wilde echt tempo maken en na 10 km kwamen we door op een schema van 2.27-

2.28. Ik wilde echter sneller en heb tussen 10 en 30 km veel op kop lopen sleuren, zodat we weer op 

een schema van 2.24 liepen. Op 30 km waren we nog met 3 man over. Huub Pragt versnelde 

vervolgens en won het NK in 2.23.27. Ik kreeg het na 35 km flink lastig en verspeelde een paar 

minuten, maar ik werd gelukkig nog 3
e
 op het NK (4

e
 totaal) in 2.29.12. 

 

Conclusie : De vorm was goed, maar ik had te veel op kop gelopen en daardoor te veel energie 

verspeeld. Jammer van de eindtijd, maar tevreden over een bronzen medaille bij de NK marathon 

senioren. Rinus Groen werd bij dit NK 17
e
 in 2.40.27. 

 
In 2012 heb ik een aantal lange wedstrijden gelopen : 64 km bergloop in Spanje met 3300 

hoogtemeters, de Salomon 4-trail (4-daagse, 150 km met 10000 hoogtemeters) en de 

Veluwezoomtrail (52km met 800 hoogtemeters). 
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De afstand was dus geen probleem en het plan werd opgevat om de NK in Eindhoven te lopen. In de 

categorie M55 had ik medaillekansen. Ik moest goed doortrainen en wat meer tempowerk doen. Ik 

had een ambitieus trainingsplan opgesteld en het zou goed gaan. 

Helaas kreeg ik de laatste 4 weken wat pijntjes, zodat ik niet voldoende kon trainen. 

Het weer was koud en zonnig op 14 oktober, 8 graden bij de start en 10 graden bij de finish. 

Koud voor de tijd van het jaar en ik besloot in een lange, dunne tight te lopen. 

We gingen weg op een schema van 2.48. Het liep van het begin af een beetje stroef en tot 20-25 km 

liepen we op schema in een mooie grote groep. Daarna moest ik toch iets in tempo terug. De laatste 5 

km kon ik nog iets versnellen en uiteindelijk finishte ik in 2.53.11 en 3
e
 bij het NK M55. 

Conclusie : Voorbereiding was niet super. Ambitieus trainingsplan was moeilijk te combineren met 

drukke werkzaamheden en de dag van de wedstrijd was het (voor mij) te koud. Wel erg tevreden met 

een bronzen plak. 

 
Eindconclusie : Twee keer een bronzen NK plak in een Brabantse marathon met een tussentijd van 23 

jaar. Bij beide marathons had er meer ingezeten. 

Voor mij geen snelle stadsmarathons meer, maar de langere wedstrijden in de natuur, zoals de 

marathon Zeeland, ultratrails in de Ardennen en in de Alpen. Dat is mijn ding. 

 

Tussentijden van mijn Brabantse marathons.            
 

                                               1989 (33 jaar oud)            2012(56 jaar oud) 

 

  5 km                                     17.10                                     19.46 

10 km                                     34.45 (17.35)                       39.53 (20.07) 

15 km                                     51.30 (16.45)                    1.00.06 (20.13) 

20 km                                  1.08.19 (16.49)                    1.20.12 (20.06) 

½ mar                                  1.12.00                                  1.24.33 

25 km                                  1.25.35 (17.16)                    1.40.18 (20.06) 

30km                                   1.42.57 (17.22)                    2.01.18 (21.00) 

35 km                                  2.00.40 (17.43)                    2.22.57 (21.39) 

40 km                                  2.20.29 (19.49)                    2.43.57 (21.00) 

Marathon                           2.29.21 (  8.52)                    2.53.11 (  9.14) 
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Ledenmutaties 

Nieuwe leden; Hans Olosery, Erwin 

Berghuis, Leonieke Luttikholt, John de 

Vries (foto rechts), Janneke Evers, Lucette 

Garritsen-Hessels, Hanie Kroon,  

Bedankjes; Ilse Knoeff, Gerard 

Bijsterbosch, Peter van der Worp, Susanne 

Weijkamp, Marieke Zwikker-Van Wijk, 

Annelies Nieuwenkamp, Jeroen Schmidt, 

Henk Mossing Holsteijn, Annemiek van 

Beek, Ton van Beek, Marius Logtenberg, 

Eliza Bonder, Augustine de Bizournet, Ali 

Dingemans, Mark Goertz, Monique Goos, 

Guus Beking (foto links), Alma Bezemer, 

Theo Slutter, Rosita Arriëns, Rob Ariëns, 

Marieke Oxener, Jan Helman, Petra 

Janssen, Judy Rouwenhorst, Maaike van 

der Saag, Paula Bomhof-Nicolaes, Yneke 

Faber 

 

 

Aart Stigter liep in Utrecht een nieuw Nederlands veteranenrecord mannen 55 in 33.00 
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Kennismakingsestafette: Claudia de 
Wied  

 
Waarom ben je bij AV Veluwe gaan hardlopen 
en wat spreekt je aan bij AV Veluwe? 
 
Ik ben begonnen met hardlopen bij Titus,toen 
ging het over in Loopwijzer, Loopwijzer hielt op 
met bestaan,toen kon je kiezen AV Veluwe of AV 
34. Wij hebben gekozen voor AV Veluwe en dat 
bevalt ons goed. Het is een warme 
vereniging,iedereen wordt in zijn waarde gelaten 
of je nu langzaam loopt of heel snel, we hebben 
respect voor elkaar. 
Het mooie van hardlopen is,je weet nooit wat er 
achter die sport kleding schuilt. 
Zo loopt er in onze groep een huisarts en een  
directeur van een groot bedrijf of iemand die 
schoonmaakt ze lopen allemaal met 
elkaar,iedereen is gelijk, dat is geeft een warm 
gevoel. 
 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
 
Ik heb mijn eigen bedrijfje, ik ben zzp-er in de kraamzorg. www.veluwekraamzorg.nl 
Wat een toepasselijke naam ……………………. 

Het is een heerlijke baan, afwisselend, spannend en mooi 
om het begin van een mensen leven mee te maken. Doe 
het met veel plezier. 
 
 
Wat is je beste sportprestatie en wat is je doel? 
 
Mijn beste prestatie is op de 5 km in 25 min. 29 sec. 
Mijn doel; De mini marathon van Apeldoorn sneller lopen 
dan afgelopen jaar.  
 
Wat voor een hobby's heb je naast het hardlopen? 
 
Naast het hardlopen ga ik ook naar de sportschool, daar 
doe ik bodypump en cardio. 
Sporten doe ik met veel plezier,voel mij er goed bij. 
Reizen mag ik ook graag, vakanties heerlijk !!! Wil de hele 
wereld wel zien. 
 
Vraag van Annelies Brouwer; 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?  
 
Heerlijk om met de beginners op stap te gaan. 
Als ze beginnen zeggen ze bijna allemaal dit red ik nooit,en 
dan in 8 weken een half uur hard lopen???? 
Nee, dat lukt nooit zeggen ze. 
En na die 8 weken kan echt iedereen hardlopen !!! En dan 
die gezichten en als ze het halen. 
Super gevoel geeft dat.  
 
 

http://www.veluwekraamzorg.nl/
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Ik geef het stokje door aan Dik Musch en 
mijn vraag aan hem is 
 
Zou jij wel eens een marathon willen lopen? 
Zo ja, wanneer? 
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Frans Woerden (1970) 

Als eerste wist hij 100 marathons 

binnen de 3 uur te lopen, hij loopt ca. 

9000km per jaar en fiets ook 

19.000km per jaar. Dat allemaal 

naast zijn werk op de kwekerij. Frans 

Woerden uit Mijdrecht. 

Op de foto links zie je hem als 

winnaar in 2009 over de streep 

komen in Roelofarendsveen. Met een 

pr van 2.33 dus niet alleen een veel 

loper, maar ook een snelheidsduivel. 

Toen hij 135 wedstrijden in een jaar liep 

hoorde hij van veel kanten dat hij veel 

harder zou lopen wanneer hij wat meer 

doseerde.  

Ik liep die  2.33 een dag na dat ik een 

ander zware wedstrijd had gelopen en 

tijdens de marathon veel lekkerder liep 

dan de dag er voor. Ik krijg van alle 

kanten tips van wat er beter voor me zou 

zijn, op mijn werk hoor ik al genoeg wat ik 

moet doen dus hoeft dat niet van mij. 

Uiteraard pik ik wel links en rechts zaken 

op. Ik ben mijn eigen trainer. 

Blessures zijn er wel, maar naar een 

fysiotherapeut gaan doe ik niet. Kost me gewoon te veel tijd. Neem nou die enorme bulten op mijn achilespezen. 

Ik zou me eraan kunnen laten opereren, maar dan mag ik daarna een jaar niet hardlopen om alles goed te laten 

genezen. Ik heb nu gewoon de hielstukken uit mijn schoenen geknipt waardoor ik er geen druk op heb en dat 

gaat prima. 

Het fietsen is ook fijn om gewoon naar 

wedstrijden te gaan en weer terug naar 

huis. Heel hard hoeft het niet en het is 

gelijk een goede warming up en cooling 

down. Heel hard hoeft het niet en dat vind 

ik ook niets, daarom ben ik ook nooit aan 

triathons gaan doen. 

Ooit heb ik wel beroepsmarathonloper 

willen worden. Ik trainde toen 30 uur in de 

week en maakte wel 270km. Ik heb enorme 

zwabberbenen en daarom kan ik gewoon 

nooit de snelheid maken die nodig is om 

een echt goede loper te worden. 

Mensen zeggen vaak dat het ongezond is 

om zoveel te sporten, maar ik ben nog 

nooit ziek geweest of heb verzuimd op mijn 

werk.  
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Zwemmen doe ik aleeen als het echt heel warm is. Ik heb het wel een jaar of 2 gedaan, elke week 2 maal een 

kilometer, maar ik kwam blauw van de kou uit het water. Dat ging mij tegen staan en het koste ook nog eens veel 

tijd. Dat is het mooie aan lopen je kunt in relatief weinig tijd veel doen.  

Ik krijg ook een enorme kick uit het trimloopboekje van Le Champion. Er is een ranglijst met wie het meeste 

wedstrijdkilometers maakt in een jaar en ik ben 2 keer als eerste geeindigd.  

Dat met die enorme bulten op mijn hielen (zie onderstaande foto)  maakt bij de wedstrijden vaak veel los. Dat je 

zo kunt lopen hoor ik vaak. Verlies je je schoenen niet? Het ziet er uit alsof ik nog een hak boven mijn hak heb. Ik 

kan er goed mee lopen en dat telt. 



 

 

In deze nieuwsbrief 

1 Kerstkransloop 

“Samen uit samen 

thuis.” 

 
Nieuwsbrief AV Veluwe 

17 NOVEMBER  2012 

Afmelden, opmerkingen of vragen kun je melden via webmaster@avveluwe.nl of via de website 

Aangezien de kerstkransloop vorig jaar een groot succes was, is er besloten 

een 2e editie te organiseren. Iedereen is van harte welkom deel te nemen 

aan deze duurlooptraining op het prachtige Leesten. Dus meld je vooral 

aan! Gedurende deze ochtend is er weer de keuze tussen diverse 

afstanden, iedereen kan mee. Speciale aandacht ook voor de beginnende 

lopers. De trainers van de zaterdagochtend groep zijn aanwezig voor de 

diverse groepen. Hiermee komt de reguliere zaterdagochtend training bij AV 

Veluwe te vervallen.  

 

Kosten: 2,50 euro. Bij aankomst zal hiervoor een potje klaarstaan. Graag 

gepast geld meenemen. 

 

Hoe kan ik me aanmelden? Aanmelden kan door middel van het invullen 

van het aanmeldformulier op de website. Het is mogelijk tot 8 december 

aan te melden. 

 

Wanneer? Zaterdag 15 december om 10.00 uur. Om 11.30 uur zullen alle 

groepen terug zijn bij de Kiosk/ partytent waar we zo veel mogelijk 

gezamenlijk de consumptiebon kunnen inwisselen.  

 

Waar?  Kiosk 't Leesten aan de Hoenderlose weg te Ugchelen. Probeer 

zoveel mogelijk op de fiets te komen of zorg voor een carpoolmaatje gezien 

de beperkte parkeergelegenheid. Geen kleedgelegenheid aanwezig. Wel 

toiletten. 

 

Welke afstanden? Als loper kun je kiezen uit 4 afstanden, namelijk 15 km (11,5 

km/u), 12 km (10 km/u), 10 km (9 km/u) en 8 km (8 km/u). De maximale 

snelheden zullen nauwkeurig worden gehanteerd om er voor iedereen een 

echte ontspannen duurloop van te maken. Het thema voor deze dag is dan 

ook: "samen uit - samen thuis". Elke groep zal worden begeleid door 

minimaal twee trainers. 

 

Fotografen gezocht! Van deze speciale zaterdagmorgen willen we natuurlijk 

nog een poosje van na kunnen genieten. Heb jij tijd en energie om foto's 

van de lopers te maken dan kun je je melden bij Frans Nab of Marike 

Robbers via kerstkransloop2012@gmail.com. 

 

Routebeschrijving? Vanuit Apeldoorn Europaweg afrijden richting 

Hoenderloo. Na restaurant "de Cantharel" (aan de rechterzijde) neem je de 

2e afslag linksaf. Daarna ga je in de bocht meteen weer naar rechts en 

volgt dit pad. Je komt dan, nadat je een wildrooster oversteekt, aan op het 

parkeerterrein achter de kiosk. (7339 GG) 

 

 
Mede mogelijk gemaakt door Runnersworld Apeldoorn. 

Zaterdag 15 december Kerstkransloop 
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  ' Maak een radicale verandering in uw levensstijl en 

begin stoutmoedig dingen te doen waar u mogelijk 

eerder nooit gedacht had om te doen of te 

terughoudend was om het te proberen. Zoveel mensen 

leven in ongelukkige omstandigheden en nog zullen ze 

niet het initiatief nemen om hun situatie te veranderen, 

omdat ze zijn geconditioneerd om een leven van 

beveiliging, conformiteit en instandhouding te leven. Dat 

lijkt gemoedsrust te geven, maar in werkelijkheid is 

niets meer schadelijk voor de avontuurlijke geest 

binnen een man dan een veilige toekomst. De zeer 

fundamentele kern van iemands levensgeest is zijn 

passie voor avontuur. De vreugde van het leven komt 

uit onze ontmoetingen met nieuwe ervaringen en 

daarom is er geen grotere vreugde dan een eindeloos 

veranderende horizon voor elke dag te hebben, een 

nieuwe en andere zon. Als u meer uit het leven wilt 

krijgen moet u uw neiging verliezen voor monotone 

beveiliging en nemen een holderdebolder stijl van leven 

die aanvankelijk als gek wordt gezien, maar zodra u 

gewend raakt aan zo'n leven zult u zijn volledige 

betekenis zien en haar ongelooflijke schoonheid. " 
― Jon Krakauer, Into the Wild 

  

Op 12 augustus namen mijn vriend Maurice en ik deel aan de Memorial Waltera Bednare loop een 

25km wedstrijd in Žebrák, Tsjechië. Maurice en zijn vader, Ep (die meeging als begeleider) heeft al 

vaak meegedaan in Žebrák. Voor mij was het de 3e deelname. In 2008 en 2009 eindigde ik 12e in 

deze loop over een zeer heuvelachtig terrein met onverharde gedeelten. Ik denk dat dit eigenlijk mijn 

favoriete wedstrijd op de planeet aarde is, omdat wij als lopers hier van alle markten thuis moeten 

zijn; we lopen een paar rondjes in Žebrák ter vermaak van de menigte en sponsors, dan gaan we de 

weelderige bossen in en komen er beklimmingen die alleen berggeiten prettig vinden en om het nog 

interessanter te maken, zijn er crosscountry gedeelten bij de belangrijkste beklimmingen!  

  

Ook zijn er extreme afdalingen en gaan we langs oude kastelen, allemaal onder de verzengende zon! 

Elke keer dat ik meegedaan heb in Žebrák was het warm, ik was soms zo opgelucht wanneer we een 

stuk in de koele bossen liepen en 

ontsnapten aan de hitte van de dag 

al was het mar voor een paar 

minuten. Tot slot, de binnenkomst 

is ook een prachtig, wij als lopers 

worden verwelkomd bij de finish 

door zulke aardige mensen, ik ben 

echt gek van de Tsjechen en hun 

land! Ik noem ze "echte" mensen 

om wie ze zijn, wat je ziet is wat je 

krijgt. Ze hebben karakter en zijn 

geen plastic mensen, zeer zeldzaam 

in de wereld van vandaag. De 

Tsjechen waarbij we verblijven (Ep 

en Maurice regelen de contacten) 

hebben naar mijn mening niet veel 
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maar geven ons bijna alles wat ze hebben. Dat zorgt er voor dat ik me schuldig voel, maar aan de 

andere kant nemen we altijd veel geschenken in de vorm van voedsel en drank mee om hun langs die 

weg te bedanken voor hun gastvrijheid. Als we ook de gelegenheid krijgen om hun mee te nemen 

naar een restaurants grijpen we die kans omdat ze de moeite waard zijn en een geweldig gezelschap 

vormen.  

  

Maar goed, Maurice en ik hadden onze dag, we liepen goed en genoten van het evenement. Maurice 

voltooide de 25 km in 1.42.39 op een 32e plaats, en ik wist lopen de 25 km in 1.34.25 12e overall 

voor de derde keer in mijn "carrière". Ik was blij met mijn wedstrijd die ik rustig had opgebouwd. Op 

de echte lange klim ben ik echt heel diep gegaan. En daarna heb ik mijn plek vanaf 10 km verdedigd. 

Ik moet toegeven dat ik af en toe wat slechte momenten kende maar vervolgens door gericht op mijn 

techniek te letten kwam het goede gevoel weer terug waardoor ik toch to een goed resultaat kwam. 

Ep was ook een goede steun onderweg door ervoor te zorgen dat de "Mau" en ik altijd onze water en 

energie gels kregen. 

  

Dus, een geweldige tijd doorgebracht in de Tsjechische Republiek en wie weet, Žebrák en haar mooie 

inwoners kunnen ons opnieuw zien in 2013, ik hou mijn vingers gekruist! 

  

Yours in sport  

Shayne 

  

25 Km Memorial Waltera Bednare - 12.08.2012  

1) 1.19.03sec Ndiwa Masai Awan  

12) 1.34.25sec Rookhuyzen Shayne  

32) 1.42.9sec Winterman Maurice
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Timmertje, timmertje, wat doe je nu? 

 

Wat een leuk fietstochtje had moeten worden eindigde 

in het ziekenhuis. Achter Vierhouten kwam ik door 

bladeren in de berm terecht en klapte daarna vol met 

de linkerkant van mijn lichaam op het fietspad. 

Opgekrabbeld deed mijn linker elle boog  toch wel pijn 

en ik had een behoorlijke beschadiging op mijn 

jukbeen. Na het opstappen kon ik niet meer steunen op 

mijn linkerarm, mijn vrienden hebben mij aangeduwd 

en zo ben ik met 1 arm terug gefietst naar Apeldoorn. 

 

Toch maar even naar het ziekenhuis, arm was al heel dik geworden. Na de foto bleek er een stuk bot 

afgebroken was, moest geopereerd worden en dat ging gelijk gebeuren, daar zit je dan in je 

fietskleren. 

 

 

Twee uur later lag ik met een lokale verdoving op de OK, daar bleek dat er nog meer stukken bot 
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waren afgebroken. De stukken hebben ze met draad en pennen weer aan elkaar kunnen zetten. Een 

klein uurtje later waren ze klaar en mocht ik nog een nachtje blijven. De volgende dag mocht ik na een 

controle foto naar huis.  

 

Helaas was dat nog niet het einde want twee dagen later werd de arm rood en dik, weer terug naar 

het ziekenhuis, bleek dus een dikke infectie. 

Dit moest met antibiotica via het infuus bestreden worden, kon dus weer blijven, balen! 

Aangekomen bij mijn kamer zag ik een hometrainer staan en na een aantal dagen niets gedaan te 

hebben begon het wel te jeuken, even vragen aan de zuster of ik die mocht gebruiken, was geen 

probleem en zo zat ik daar op de hometrainer met de infuuspaal naast mij wat wel bekijks trok. 

Na vier dagen, en een paar hometrainer sessies verder, mocht ik weer naar huis, gewapend met nog 

een berg antibiotica pillen. Ondertussen zijn we al weer een paar dagen verder, in het dagelijks leven 

moet ik heel veel met 1 arm doen en dat valt 

flink tegen, kan nauwelijks mijn veters 

strikken! 

Ik heb al wel weer een kwartiertje hard 

gelopen, ging nog niet super maar het begin 

is er weer. 

Hopelijk trekt de pijn snel weg en kunnen we 

weer aan de opbouw beginnen, 

Langs deze weg wil ik ook mijn dank 

uitspreken voor de fruitmand die ik van AV 

Veluwe heb ontvangen, bedankt!  
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Massage kort voor de 
wedstrijd/training  verstandig? 

 
Antwoord op deze vraag lijkt misschien 

met een simpel ja of nee te 

beantwoorden. Helaas, ik moet een ieder 

nu al teleurstellen dat er aan het eind van 

dit stukje geen ja of nee zal zijn.  

Masseren is een interventie die van 

oudsher gebruikt wordt om de 

doorbloeding te stimuleren, afvalstoffen 

af te voeren, spieren te laten ontspannen 

of om spieren juist op spanning te 

brengen.  

Het zal duidelijk zijn dat elk doel een 

andere aanpak vereist om dit te 

bereiken.  

 

Zwart/wit voorgesteld zijn er 2 kanten die 

een massage op kan gaan. 

 

1. Detonisatie van de spier.  

 

Dit wil zeggen dat de tonus (spanning) 

van de spier wordt gehaald. Dit wordt 

vaak het best bereikt door rustig te 

masseren op de beoogde spier. De 

rustgevende massage (veelal gebruikt in 

de slaapkamer) zal een ieder bekend zijn. 

 

2. Tonisatie van de spier. 

 

Dit wil zeggen dat de tonus (spanning) van de spier wordt opgevoerd. Dit wordt vaak het best bereikt 

door met een hogere intensiteit en snellere uitvoering te masseren op de beoogde spier. Ook het 

slaan op de spier heeft dit effect. Veel atleten slaan vlak voor de start nog even flink op de benen. Met 

name in de sprinters wereld zien we dit terug.  
 

Onlangs is er een studie geweest onder Amerikaanse atleten. De atleten hebben zich allemaal 3 maal 

verschillend voorbereid op een wedstrijd en de resultaten zijn uiteindelijk vergeleken. De ene wedstrijd 

ging vooraf met een traditionele warming up, de andere met een massage en de laatste maal een 

combinatie van beide. De massage bestond uit pittige handgrepen om de beenspieren goed op 

spanning te brengen.  

 

De uitkomst was als volgt: Er was een 

duidelijk aantoonbaar mindere snelheid bij 

atleten die alleen gemasseerd werden 

vooraf. De atleten die een traditionele 

warming up en de atleten die een 

traditionele warming up hebben gedaan in 

combinatie met een aanvullende massage 

toonden geen aantoonbaar verschil. 

 

Op basis van dit onderzoek zou je kunnen 

concluderen dat een massage weinig 
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zinvol is. Echter, dit onderzoek geeft slecht de resultaten op een korte sprint weer! Een goed 

wetenschappelijk artikel onder lange afstand lopers heb ik niet gevonden met dit onderwerp. 

 

Mijn advies, mijn mening: (Gebaseerd op eigen ervaringen en van velen in mijn omgeving!) 

Laat je voor een belangrijke prestatie eens goed (los)masseren, doe dit dan op de één na laatste dag 

voor de wedstrijd en neem deze dag rust. De laatste dag plan je een korte training met een aantal 

lichte versnellingen en je bent na een goede nachtrust scherp voor de wedstrijd! 

 

Laat je je kort voor de wedstrijd nog masseren, zorg er dan voor dat dit toniserend gebeurt. Dus met 

opbouw van spanning. Hoe korter de afstand, hoe hoger de snelheid, hoe belangrijker dit laatste is! 

Na de wedstrijd is het vervolgens weer erg lekker om de spieren ontspannen te krijgen met een 

massage waarbij de spanning eraf gehaald wordt. 

 

De zin of onzin van massage zal wel een eeuwige discussie blijven.  

Doe dus vooral waar je je lekker bij voelt en probeer het eens uit! 

Succes met de volgende prestatie, geniet ervan! 

 

Groet, 

Seran Nijkamp, fysiotherapeut, 

manueel therapeut. 
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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. 
 
Redactie / vormgeving 
Rinus Groen 
055 3668763 
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@kpnmail.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 

 
Vertrouwens Contact 
Persoon  
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: 
Dik Musch 
Gemma Velders 
Hans van Driel   
Eli Slotboom 
info@hardloop4daagse.nl 
 
Ereleden  
Henk Kager 
Henk Baakman † 
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