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Van de voorzitter    Rene van Vliet 
 
Goede en minder goede berichten. 
De afgelopen weken is er weer veel gebeurd met onze club. 
Natuurlijk hebben we de Midwinter marathon achter de rug. 
Veel. heel veel leden hebben meegedaan met een van de 
afstanden. Gefeliciteerd met jullie prestatie. Voor een aantal 
was het de eerste wedstrijd na het volgen van de 
beginnerscursus. Ook jullie hartelijk gefeliciteerd! 
 
Het NK indoor is ook achter de rug. Tonnie Stouten wist een 
gouden medaille te behalen bij de master 3000 meter. Grote 
klasse. Ook feliciteren we Cees Weeda met een 3e plaats 
op de 1500 meter. 
 
We ontvingen het onthutsende bericht dat ons lid Martin van 
Felius op 47 jarige leeftijd is overleden. Hij leed al een tijdje 
aan een ernstige ziekte. We zullen Martin herinneren als 
een innemende, zeer getalenteerde atleet. Hij was terecht 
erg trots op zijn marathon van Eindhoven in 2010. Martin 
liep een fantastische 3.14. Hij was een vaste deelnemer aan 
de woensdagavond training bij Jan Kuiper. Tijdens de 
Leestencross hebben we een kort moment stilte gehouden 
ter herinnering aan hem. 
 
Goed nieuws kwam van de wedstrijdcommissie. Drie 
nieuwe krachten hebben de gelederen verstrekt. Ron de 
Kluizenaar, Arjan Kiers en Nils van Elzelingen nemen het 
werk over van Tonny en Lex van den Brink. Wel zoeken we 
nog iemand voor het secretariaat tijdens onze lopen. Zie 
daarvoor onze website. heb je interesse: neem contact op 
met Annette Voet wedstrijden@avveluwe.nl. 

 
Veel leesplezier!  

Inhoud: 
03. Voorwoord voorzitter 
04. Van de redacteur 
05. Running blind 
06 en 07. NK cross Masters 
08. De mini 
09. Chris Willems 
10 en 11. Ramon Lentink 
12 en 13. Wannabe 20’s 
15, 16 en 17 Spare Ribs.  
19. Ledenmutaties 
21 en22. Kennismakingsestafette 
23. De Marathon, de film 
24 t/m 25.  Jan Hollak 
27 t/m 29.  Elfstedentocht  
30. Martin Felius 
31. Agenda ledenvergadering 
32. NK indoor Masters 
33. Melletvinger 
34. Colofon  
02, 14, 18, 20, 26 en 35. 
Sponsors 
 
.  

mailto:wedstrijden@avveluwe.nl
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Foutje bedankt   Rinus Groen  

De SNS bank heeft een verzekeringstak die Reaal heet, bekend via 

Rijk de Gooijer met zijn slogan Foutje bedankt. Later werd het Reaal 

regelt het allemaal. 

Groen regelt het ook allemaal maar maakt ook foutjes. De vorige Spurt 

vond ik zelf niet echt netjes qua lay out. Dat ik Claudia en Iris verwarde 

is natuurlijk onbegrijpelijk. Excuses hiervoor. Wel een handige tip voor 

de dames; trek dezelfde kleding aan, doe je haar hetzelfde en zet een 

aparte bril op. Ga naar onbeperkt eten 1 haat naar binnen en gaat na een uur even naar buiten om te 

roken en wisselt van plek. Vooral bij een Thais restaurant of zo want daar schijnt men, net zoals wij 

Kenianen niet uit elkaar kunnen houden zoiets met blanke mensen te hebben. Hans van Driel en Co 

Stompe doen dat vrijwel wekelijks. 

Ook een stukje modernisering leek me wel leuk. Ik laat een 

Epp (woordspeling op App) maken dacht ik. Toen het idee 

helemaal uitgewerkt was (zie resultaat rechtsboven), bleek 

zo’n ding niet een App te heten maar een QR-code, weg grap.  

Ik maak sowieso steeds vaker fouten. Laatst was ik vergeten 

dat ik met Ton Smit zou gaan trainen. Toen ik ’s-avonds naar 

huis ging trof ik hem op onze vaste plek zo aan (foto links).  

Ik wist niet wat ik zag, tussen zijn rechter arm en zijn hoofd 

dus fietste ik snel verder. Het bleek een buizerd te zijn. 

Binnenkort komt een bevriende software deskundige van 

Microsoft even kijken naar mijn Office 2010 die niet doet wat ik wil. Na zijn bezoek hoop ik weer de 

regie te hebben over wat er in mijn word-documenten verschijnt en kan ik u een prachtig clubblad 

aanbieden. Tot die tijd wees niet boos als Arial 10 er niet altijd hetzelfde uitziet. 

 Ik sluit af met wat ik een prachtige foto vind. Enkele Veluwe lopers op kop bij de minimarathon, 

bekeken door een Veluweloper die later de Asselronde gaat lopen.  
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Hardlopers gezocht     Gerard Smeitink 

 

In mei 2007, kwamen op uitnodiging van Francoise Klessens, internist in Het Oogziekenhuis 

Rotterdam, enkele slechtzienden en zienden bij elkaar.  Ze kwamen praten over hardlopen met een 

visuele beperking. Konden ze daar een groep voor oprichten? Alle aanwezigen waren zeer 

enthousiast en besloten van start te gaan met een hardloopclub voor blinden en slechtzienden. Dit 

onder begeleiding van Cees van Muiden, een zeer goede Rotterdamse atletiektrainer. Hij droeg het 

idee al direct een warm hart toe! De Stichting Running Blind was geboren .  

 

Het doel van de stichting is om mensen met een visuele beperking aan het sporten te krijgen. Running 

Blind is opgericht voor mensen met een visuele beperking, die willen joggen, hardlopen of Nordic 

walken. Dit gebeurt  met hulp van enthousiaste buddy's die de blinde en slechtziende hardlopers 

begeleiden. 

 

 
De blinde lopers lopen met een loopmaatje, een buddy. Deze buddy helpt hun in het hardlopen de 

weg te vinden door middel van nauwkeurige aanwijzingen of met behulp van een touwtje dat de buddy 

en blinde hardloper met elkaar verbindt. Er worden ook stukken zonder een touwtje gelopen 

bijvoorbeeld bij rechte stukken en als het rustig is. Het lijkt vaak moeilijker dan je denkt maar ook 

nieuwe buddy's   pakken het heel snel op. 

 

Hardlopen  is voor mensen met een visuele beperking geen vanzelfsprekendheid. Daarom zoek ik 

sporters die deze groep mensen wil  begeleiden . Op elk niveau! 

Dus mensen met een hart voor onze sport probeer je ook in te zetten voor deze groep mensen. Ze zijn 

afhankelijk  van de bereidwilligheid van de lopers die wel kunnen genieten van de sport. 

Voor informatie : gerard.smeitink@gmail.com  
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NK Cross Masters 2012 Roland Besselink 

Op 24 november 2012 werd in Tilburg 
het Nederlands kampioenschap cross 
georganiseerd voor de masters. (35+) 
 
Het Nederlands kampioenschap was 
voor de jonge goden van AV Veluwe 
hoofdzakelijk interessant in de vorm van 
het team-klassement. 
Shayne Rookhuizen, Tonnie 
Stouten,  Mark Westerhof, Roland 
Besselink, Ronald Derksen, Jeremy 
Eilander en Mynko Peterink lieten het 
Veluwse blauw in de jongste 
mastersklasse zien. 
 
Deze heren mochten 7,5 km lopen op 
een vrij relatief snel , maar wel 
afwisselend crossparcours. 
 
Een vierde plaats was de som van het 
uitgerekende puntentotaal. Meer zat er niet in...ondanks goede persoonlijke resultaten. 
 
De concurrentie was groter dan de afgelopen jaren toen er nog goud en brons behaald werden. 
(de eindklasseringen van de eerste 4 deelnemers per team worden opgeteld . Doelstelling is het 
laagste puntentotaal.) 
  
7,5 km cross : 
27.11 –>Shayne Rookhuizen  
27.32 –>Tonnie Stouten 
27.41 –>Mark Westerhof 
27.42 –>Roland Besselink 
27.50 –>Ronald Derksen 
28.43 –>Jeremey Eilander 
33.47 –>Mynko Peterink 
  
Op de afstand van 5,6 km voor de mannen die heel iets ouder waren (60+) behaalde Cees Weeda 
een prachtige zilveren medaille. 
Goud was niet haalbaar maar een mooi gevecht voor zilver en brons , werd in het voordeel van Cees 
overtuigend beslist. 
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De uitslag bij de  Heren masters (55+) kende 
AV veluwe ook een zeer goed resultaat in de 
persoon van Frank Falkman.  
Frank werd 6e in deze categorie. 
  
5,5 km cross : 
21.55 –>Frank Falkman 
22.03 –>Cees weeda  ZILVER HEREN 60+ 
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SCHATGRAVEN   Cees Weeda 

Het is leuk om af en toe eens terug te kijken op vervlogen tijden. De aanleiding hiervoor vormt een collega die 

binnenkort met de VUT gaat. Hij was een voetballer met voor mij meer dan een gemiddeld balgevoel, zo speelde hij 

enige tijd in het eerste elftal van de ‘BLAUWEN’. Ja, daarmee kan ik nu al van vervlogen tijden spreken want de 

‘BLAUWEN’ zijn niet meer. 

Mijn collega, Cees Oudshoorn, weet dat ik geen voetballer ben en er nog minder verstand van heb maar hij kon 

vroeger ook aardig lopen dus gaat het over lopen. Hij vertelde in 1989, het jaar dat Marti ten Kate de Mini won, een 

tijd te hebben gelopen van rond de 1.10. Dat was voor mij aanleiding om te proberen of er bewijs was. Helaas heb ik 

niets kunnen vinden. Dat is jammer want die tijd komt dus niet in zijn plakboek dat wij (zijn collega’s) hem gaan 

aanbieden. Welke Apeldoornse ‘TOPPERS’ stonden dan wel in de ranglijst van die MINI ik noem ze even Cees 

Kraaijeveld 4
e
 in 56.32, Wim Liefers 22

e
 in 1.00.54, Herman Rappoldt 23

e
 in 1.01.08, Wim Zegers 33

e
 in 1.02.16, Tom 

Robbers 67
e
 in 1.04.36 en ten slotte Rinus Groen 73

e
 in 1.05.03.  

En dan heb ik het alleen nog maar over deze toppers want in die tijd herbergt Apeldoorn nog veel meer lopers die 

binnen een tijd van 1.10 liepen waar is die tijd gebleven? 

Terug naar mijn collega, via Erik Polman degene die samen met Eric de Vries een leuk boekje heeft geschreven over 

40 jaar Midwinter Marathon, krijg ik een uitslagenlijst. Op deze lijst van TRIM Apeldoorn uit 1991 staat mijn collega 

‘Cees Oudshoorn’ op de eerste plaats met een, voor een niet (getrainde) duursporter, erg mooie tijd van 1.12.45. 

Het is een beetje jammer dat hij straks niet meer even over het lopen komt praten want ik hoor hem nog roepen op 

het moment dat wij samen langs het kanaal lopen: Cees, doe gewoon anders trap ik je het Kanaal in. Wij lopen 

zogezegd naast elkaar hij voor- en ik achteruit. 

Jubileumboek 40 jaar Midwinter Marathon 

 

De afgelopen maanden is er door Erik 

Polman en Eric de Vries hard gewerkt 

aan een jubileumboek over 40 jaar 

Midwinter Marathon: Van 

elitemarathon naar massa-

evenement. Aan de hand van diverse 

thema’s zijn het unieke parcours en 

de even unieke deelnemers 

beschreven. 

Op zondag 3 februari was het 

boek voor 10 euro te koop in 

Schouwburg en Congrescentrum 

Orpheus. Een echt collectors item! 

Het boek is ruim geillustreerd met 

foto’s. Foto’s uit de beginjaren en de 

prachtige foto’s van onder andere het 

wit besneeuwde landschap van 

de editie van vorig jaar. De foto’s zijn gemaakt door Rob Voss en Kevin Hagens. 

Voor de mensen die deze kans gemist hebben en toch een boek willen hebben. Bij Runners World Apeldoorn zijn nog 

een aantal exemplaren te koop voor € 10.00. 

  

http://www.midwintermarathon.nl/wp-content/uploads/jubileumboek.jpg
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Hallo beste AV Veluwe Lopers  Chris Willems 
 
Mijn naam is Chris Willems. Ik ben geboren in 1953 onder de rook van Apeldoorn 
in Loenen op de Veluwe. Sinds 1982 ben ik getrouwd met Betty Willems uit 
Apeldoorn, en we hebben een dochter van 23 jaar genaamd Britta. Vanaf 1976 
ben ik werkzaam bij de Smurfit Kappa.  
 
Mijn hardloopgeschiedenis gaat terug naar 26 december 1970, de kerstsnertloop 
van de Eerbeek en Hallse touwtrekclub. Daar liep ik mijn eerste 10 km in 50,29 
minuten. Het is immers niet zo dat ik dit even loop, want daarvoor deed ik ook 
schaatstrainingen. Daarnaast fiets ik ook veel. Onder andere heb ik 38 keer de 
Friese fiets elfstedentocht gefietst.  
 
In 1994 heb ik de survivalrun van Neede gelopen van12km met 35 hindernissen. 
Daar heb ik in 22 oktober 2000 een eerste plaatst gehaald bij de veteranen, en 
was daar tevens beste Needenaar op de 7km recreanten.  
 
 
Mijn eerste midwintermarathon de mini was in 1975 met een tijd van 1 uur en 41 
minuten. Maar natuurlijk hebben we de 40

e
 midwintermarathon de mini ook 

gelopen, en dat in een tijd van 2 uur en 32 seconden. Wel een verschil met 1975. 
Ik deed nu voor de 31

e
 keer mee in 2013. Het was de mooiste, gezelligste en 

zwaarste Midwinter Marathon van Nederland.  
 
Een leuke traditie die ik ieder jaar heb is na afloop pannenkoeken eten bij mijn 
schoonmoeder mevrouw Bouma-Vos.  
Zonder mijn vrouw die achter me staat was dit niet gelukt.  
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Een terugblik op 2012 

Laat ik mezelf allereerst voorstellen: ik ben Ramon Lentink, 

37 jaar oud en sinds begin 2009 lid van AV Veluwe. Ik lees 

de Spurt met veel plezier en altijd eerder dan andere 

blaadjes die mijn aandacht verdienen. Eind 2012 dacht ik dat 

het wel leuk zou zijn om zelf ook eens een stukje bij te 

dragen. En hier lezen jullie het resultaat. 

Na jaren af en toe een rondje te lopen, besloot ik in 2009 om 

het hardlopen serieuzer aan te pakken: bij AV Veluwe. Ik 

train woensdagen op de baan bij Jan Kuiper / René van Vliet 

en sinds vorig jaar af en toe maandagen bij John Benjamins / 

Tonnie Stouten. 

In 2012 heb ik zo goed als al mijn persoonlijk records flink 

aangescherpt, en hieronder geef ik korte beschrijvingen van 

mijn prestaties in oplopende afstand. 

Op 21 juli verbeterde ik mijn tijd op de 5 km tijdens de 

Wiezoloop naar 19:22. Daarvoor stond mijn PR op 19:36. Het 

was warm tijdens deze loop, ik had goede benen en mijn 

zoontje langs de kant die riep: “Hup papa, kom op papa, 

goed zo!” zorgde voor net dat beetje extra kracht. 

Tijdens het clubkampioenschap op 3 oktober in de 

stromende regen evenaarde ik mijn 5 km tijd: 19:22. Hier 

zorgde Roland Besselink voor wat extra’s door mij te hazen. Het was voor hem de 2e serie dat hij 

iemand haasde, wat een geweldenaar is dat! Ik heb nog wel spijt dat ik ongeveer 800 meter voor de 

finish zijn vraag “kun je harder” met “nee” beantwoordde… 

Ook de 10 km moest eraan geloven: tijdens de Singelloop op 30 september liep ik in Utrecht 40:06. Dit 

had ik heel graag 7 seconden sneller afgelegd: het plan was om te starten in een tempo van 3:56 per 

km en zo 40 seconden speling in te bouwen met de magische grens van 40 minuten. De 40 

minutengrens op 10 km was mijn 1e doel toen ik in 2009 bij AV Veluwe kwam, maar helaas is dat nog 

steeds niet gelukt. Deze 30 september viel ik in een oude valkuil: ik dacht in een lekker groepje te 

zitten. Dat zij 3:50 per km liepen (en dus rond de 38:20 zouden finishen) wist ik wel, maar wat is nu 

zo’n 6 seconden per km? Mijn benen voelden best goed! Maar na een km of 4 gaven ze hele andere 

signalen: dit gaan we niet bijhouden. Sterker nog, het werd een aardige martelgang tussen km 4 en 8 

om de speling met het schema van 3:56 per km als sneeuw voor de zon te zien verdwijnen. En de 

laatste twee km wist ik dat er vandaag door mij geen 39-er gelopen zou worden. Deze keer met een 

harde les: volg je hoofd en hou je de 1e helft aan je plan. Als je benen daarna nog goed zijn kan je 

altijd nog versnellen. Wanneer ik er nu op terugkijk ben ik toch ook wel blij dat ik toch nog 38 

seconden van mijn PR gelopen heb. 

De 7-heuvelenloop had ik in 2010 in 1:05:35 gelopen. Ik kon toen niet voluit, en dat was het begin van 

een slepende blessure in 2011. In 2012 na een jaar trainen zonder blessures moest hier ook een 

snellere tijd neergezet worden. De 1e heuvel die we afliepen voelde erg goed en leek geen energie te 

kosten. Maar ja, de volgende heuvel omhoog bleek dat ik toch met de nodige krachten had gesmeten 

tijdens het dalen. Dat kostte even om van te herstellen, maar daarna heb ik toch weer een lekker 

tempo kunnen oppakken. Door uiteindelijk 1:02:11 te lopen gingen er ruim 3 minuten van mijn PR af, 

zo lijkt 1:00:00 toch ook niet heel ver weg! Natuurlijk ben ik erg tevreden met deze tijd, vooral vanwege 

de vele heuvels in het parcours. Van de drukte had ik niet zoveel last, dat was eerder prettig: het 
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volgende groepje om naartoe te lopen is altijd in de buurt. Wel heb ik 

me voorgenomen om in 2013 ook eens een 15 km wedstrijd op een 

vlakker parcours te gaan lopen, dat moet onder de 1:02:00 kunnen. 

Een andere leuke loop op mijn programma was de 10 mijl van de 

station tot station loop. Daar was op 30 mei de 5
e
 editie. Omdat ik ook 

aan de 1
e
  had meegedaan leek het mij leuk om deze loop in 2012 weer 

te doen. Henk Borgmeijer was hier speaker, hij weet zijn enthousiasme 

op unieke wijze over te brengen op het publiek en de lopers. Mocht je 

nog nooit een wedstrijd gelopen hebben waar hij als speaker is, dan 

moet je dat echt eens doen! Door zijn enthousiasme ben je al bijna voor 

de finish de pijn van de eindsprint vergeten. Maar goed, de oude tijd op 

deze afstand stond op 1:10:57 uit 2008. In de huidige vorm moest daar 

de nodige tijd vanaf kunnen. Over het mooie parcours werd het een 

keurige 1:06:56. Ook hier altijd een groepje voor me waar ik naartoe 

kon lopen, maar ook een dame met een aardig achteraanzicht die voor 

me liep hielp mij door wat lastige kms heen. 

Ook op de mini verbeterde ik mijn beste tijd. Dat was voor mij de 1e 

wedstrijd na een slepende blessure. Je kunt je dus wel voorstellen dat 

ik erg tevreden was met een tijd die van 1:21:18 naar 1:21:07 ging. Hier 

gold vooral dat ik heel was gebleven en ik constateerde dat de weg 

omhoog weer was ingeslagen. De tijden op de andere afstanden bevestigen dit. 

Tijdens de halve marathon in Amsterdam moest ook de tijd op deze afstand verbeterd worden. Dat 

begon allemaal niet zo best: mijn Garmin had ik thuis laten liggen! Gelukkig liep er ook een collega 

met hetzelfde type horloge, en zou hij mij gaan hazen. Hij was zo aardig om mij zijn horloge te lenen. 

Het lopen ging heerlijk ontspannen. Ik had gehoopt dat mijn haas het langer dan 5 km vol kon houden 

(hijzelf ook  ), maar daar liet ik me niet door van de wijs brengen. In het Vondelpark wist ik dat ik 

onder de 1:30 ging eindigen en werden de laatste kms zwaar. Totdat het Olympisch Stadion in zicht 

kwam! Deze mooiste finishlocatie van Nederland gaf weer extra energie, en de laatste 200 meter op 

de baan kon ik nog versnellen. Een automatisme van alle baantrainingen op de woensdag zullen we 

maar zeggen. Ik ben supertrots met de tijd van 1:29:09, ruim 7:30 van mijn vorige tijd afgehaald! 

Uiteindelijk is het niet gelukt om op alle afstanden mijzelf te verbeteren. Helaas moest ik tijdens de 

baanloop op 3 september uitstappen op de 3000 meter omdat ik niet voldoende hersteld was van een 

griep. Dat is een klein smetje op mijn hardloopjaar 2012, maar de nadruk ligt echt op “klein”. 

De belangrijkste verklaring voor deze sprong vooruit is toch wel het wedstrijdfit blijven. Ik heb daar 

vooral geluk mee gehad, maar ook geprobeerd wat extra rust te pakken wanneer ik wat langer met 

pijntjes liep. Op de 2
e
 plaats staan voor mij de hardloopschema’s die Henk Liefers maakt. Ze passen 

goed in mijn weekritme en bieden genoeg afwisseling om het lopen leuk te houden. Daarnaast mijn 

trainingsmaatjes, die me woensdagen en regelmatig ook op maandagen scherp houden. Met anderen 

lukt het toch beter om een tempo vast te houden en heb je ook meer plezier. Tenslotte zijn de 

maandagtrainingen in de zomer voor mij fantastische verkenningstochten door het buitengebied van 

Apeldoorn. 

Al met al heb ik in 2012 bijna 3x per week hardgelopen met in totaal ruim 1.800 km in een gemiddeld 

tempo van ongeveer 5:13/km of 11.5 km/u. Dat zijn meer km dan de autoreis naar ons 

wintersportadres en weer terug naar huis. Pfff, best een hoop… 

Voor 2013 hoop ik natuurlijk op alle afstanden weer sneller te lopen. De 40 minutengrens voor 10 km 

zal dit jaar worden geslecht. En daarnaast is het grote M-woord gevallen: hopelijk ga ik debuteren in 

een najaarsmarathon, zodat er alweer 1 PR in mijn statistieken terecht kan komen. 
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Wannabe 20′ers   Gert-Jan Liefers 
 
Terugkijkend op mijn topsportcarrière kan ik mij goed herinneren dat ik me had voorgenomen me 

nooit te wagen aan atletiek voor ouden van dagen, op dat moment nog gewoon ’veteranenatletiek’ 

genoemd. Dit doet me namelijk terug denken aan het vijfjaarlijks defilé van WO2- oorlogsveteranen 

in Apeldoorn. Mensen die in het verleden tot grootse prestaties in staat waren, maar ook in mijn 

jeugd al vooral grijs en rimpelig waren;  een wuivend handje uit een oud legervoertuig.  Veteraan in 

atletiek is voor mij een ander woord voor mensen die in het verleden in staat waren tot grootse 

prestaties, maar nu ouden van dagen zijn die hun beste tijd erop hebben zitten en zich toch nog 

willen wagen aan wedstrijdsport. Wannabe 20′ers; Oudere Jongeren werden ze ook wel genoemd. 

Deze groep wil zich graag nog vergelijken met anderen atleten en zoekt daarvoor een geschikte 

doelgroep. Welke groep maakt eigenlijk niet uit, maar als je nog wil winnen moet je toch op zoek 

naar grijs. Dus grijs gaat op zoek naar grijs. Inmiddels hebben ze de naam voor dit fenomeen 

veranderd in Master-atletiek. Officieel omdat de term 

veteraan  militaire associaties oproept. Maar het klinkt 

natuurlijk ook een stuk uitdagender. Een master is bijv. 

iemand die lang studeert en daarvoor zelfs een titel haalt. 

Master staat dus voor bedreven of kundig. De enige 

manier waarop dit te vertalen is naar de groep atleten 

die zich master mag noemen, is dat ze theoretisch na 

jarenlange training zeer goed op de  hoogte zijn van 

techniek en  trainingsmethoden. Maar laten we wel 

wezen, theoretisch. Ze weten er veel van, maar praktisch 

en dus fysiek slaat het natuurlijk helemaal nergens meer 

op. Ik denk aan rimpelige uitgezakte lichamen die zich in 

net iets te strakke broekjes over een horde proberen te 

werken die inmiddels zijn verlaagd naar de hoogte van 

een cavia en vijftigers die zich, na zich jarenlang 

volgegeten te hebben met hamburgers en frikadellen, in 

hun te strakke broekjes en met opgebouwde vetmassa 

trachten een kogel met het gewicht van een tennisbal te 

verplaatsen. 

Een 1e kentering in dit gedachtegoed vond plaats toen ik zag dat mijn vader eens in de 5 jr  een 

nieuwe opleving had. Mijn vader is laat begonnen met lopen, het zal rond zijn dertigste zijn geweest, 

en heeft toch nog 2.26 op de marathon gelopen. Maar voor hij goed en wel een fatsoenlijke 

trainingsbasis op kon bouwen had hij de respectabele leeftijd van de veteranencategorie bereikt en 

vond daarin zijn nieuwe uitdaging. Iedere 5 jr kreeg hij een nieuwe boost bij het overgaan naar een 

nieuwe categorie. Zodat hij zich 2 jr bij de jongste van zijn leeftijdklasse, weer even de titel jonge 

hond kon dragen en zelfs weer in staat was wedstrijden te winnen. Om vervolgens weer 3 jr toe te 

leven naar de oudere categorie. Een prettige manier van ouder worden lijkt mij. Je leeft er na toe om 

weer 5 jr ouder te worden, waar voor de meeste anderen het ouder worden een schrikbeeld is. 

Een definitieve kentering vond plaats toen ik enkele weken geleden een paar van mijn 

trainingsmaten van vroeger tegenkwam op de atletiekbaan. “Hé Gert-Jan”, hoorde ik. “Jij wordt dit jr 
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toch 35? Kunnen we jou alvast opstellen voor de Master Competitieploeg voor volgend jr?” Ondanks 

het feit dat mijn topsportcarrière echt wel definitief ten einde is, kan ik het niet laten het grootste 

gedeelte van mijn vrije tijd te stoppen in actieve sport. Zodat ik me zo af en toe nog wel eens laten 

zien op een wedstrijdje op aangepast niveau. Zo ben ik de afgelopen jaren via hardlopen bij duathlon 

en triathlons terecht gekomen, vandaar naar het rijden van criteriums en ben ik nu weer terug bij het 

lopen. Ik vind sporten leuk, zeg maar. Maar de opmerking van mijn oude trainingsmaat bracht me 

meteen op een idee. Bescheiden als ik ben, en met het beeld van rimpelige en uitgezakte lichamen 

van mijn tegenstanders op mijn netvlies, bedacht ik: “Weet je wat, ik ga daar een wereldrecord in 

lopen.” Vlug zocht ik op de website masterathletics.net de beste tijden op voor mijn toekomstige 

categorie op M35-39. Op de 1500m is het wereldrecord 3.32.45. Op de 5000 is het 12.53.60 en op de 

marathon is dit zelfs 2.03.59 voor mijn categorie.  Dat heb ik überhaupt nooit gelopen, al kwam ik op 

de 1500 met 4 tienden verschil wel aardig in de buurt. Op de marathon is dit zelfs een wereldrecord 

bij de Senioren. Laat maar ff zitten dus, misschien bij de Mannen 80+ nog een keer overwegen, als ik 

zo gelukkig mag zijn dat ik dat haal. Gedesillusioneerd heb ik me datzelfde weekend maar gewaagd 

aan een lokale loop, met een basis van 4 looptrainingen per week in mijn rugzak. Oké, ik ben nog wel 

10kg zwaarder dan mijn vroegere wedstrijdgewicht. Maar dit komt dan voornamelijk door de 

krachttraining die ik samen met een vriend doe. Althans dat is de beste verklaring als je er toch echt 

niet aanwil dat je te dik bent. Tot 8km heb ik mijn tegenstander horen hijgen. Daarna ontstond er 

gelukkig afstand. Ik liep 33.40. Tot mijn schrik kwam ik er na de finish achter dat mijn tegenstander 

die 10 sec. later finishte 47 jr was! Dezelfde avond zag ik dat Marti ten Kate – oud marathontopper – 

op zijn 54e ook nog een wedstrijd heeft gewonnen bij de senioren. Lang blijven winnen kan dus, 

voornamelijk omdat de huidige generatie zijn records vooral zet op de Nintendo. 

 

Voor deze generatie heb ik een nieuwe uitkomst, vooral eigenlijk omdat het mezelf goed uitkomt: 

het uitrekenen van tijd per kilogram. In 2005 heb ik een keer een 10km gelopen in mijn actieve 

carrière, ik liep toen 29:55 op de 10km (deze tijd staat vanwege dit incidentele karakter natuurlijk 

niet in verhouding tot mijn overige tijden). Mijn prestatie per kilo op de 10km op de weg in 2005, in 

mijn actieve carrière is dus (1800sec/72kg) 25 sec/kg. Afgelopen weekend was mijn prestatie op 

dezelfde afstand (2040sec/82) = 24,6 sec/kg. Ik heb per kg dus afgelopen weekend een nieuw PR 

gelopen op de 10km. Ik heb besloten dat dit de ratio is waar ik mij de komende tijd op ga richten. Ik 

kan dan namelijk zelf kiezen of ik meer ga eten of meer ga trainen. Een prettige gedachte. Ik 

besef ook dat ik met het starten van deze ratio’s en de uitnodiging voor de mastercompetitie van 

volgend jaar, mezelf  inmiddels heb ontwikkeld tot een echte Wannabe 20’er. 



 

 

 



   

Spareribs    Shayne Rookhuyzen 

Op vrijdag 7 december 2012 ging ik fietsend 

naar mijn werk door een sneeuwstorm. Ik 

gleed uit in een bocht en  landde hard op de 

linker kant van mijn lichaam met mijn 

opgetrokken arm tussen het asfalt en mijn 

ribbenkast. De val deed me behoorlijk pijn, 

maar ik slaagde erin om op te staan en fietste 

naar mijn werk ondank dit ongemak. Ik weet 

nog dat ik de pijn nu niet kon gebruiken omdat 

ik gepland had de volgende dag een cross te 

lopen. Op het werk was alles oke, ik kon 

gewoon functioneren, geen probleem en ik 

deed alles wat ik moest doen. De volgende 

dag, na een goede nachtrust was ik wel stijf 

maar er was niets bijzonders aan de hand. 

Alles wat ik wilde was gewoon een goede 

wedstrijd lopen in de middag!  

  

Dus, ter plekke aangekomen ging ik gewoon mijn warming-up doen samen met mijn vrienden, Cees 

en de Ard. De warming-up ging goed, mijn ribben waren pijn, maar ik had geen bewegingsproblemen. 

Na een paar minuten was het eindelijk tijd voor ons om nar de start te gaan en plots sloeg het noodlot 

toe. 1 minuut vóór het begin voelde ik een enorme pijn in mijn linker onderrug en het voelde alsof mijn 

nieren het gingen begeven. Het was zo pijnlijk dat ik bijna terugtrok uit de wedstrijd. Maar toen besefte 

ik dat wanneer ik dat deed mijn concurrenten zouden denken dat ik een zwakkeling was dus ik leed in 

stilte en dacht ik probeer het gewoon en nu ben ik blij dat ik dat gedaan heb!  

  

Direct na het startschot klonk schoten Ard en ik weg. Wij nam onmiddellijk de leiding en de rest van de 

lopers konden slechts ons stof happen, sorry, ik bedoel onze sneeuw. Ard liep op zijn beurt weg van 

me door het voortouw te nemen terwijl ik de tweede plaats behield. Zo verliep de 1e  ronde.  



 

Tijdens de 2
e
 ronde werd ik door een loper ingehaald en vervolgens haalde hij ook Ard in. Nu lag ik op 

de derde plaats ik begon te twijfelen aan mezelf en gaf de verwondingen de schuld mijn slechtep 

resteren. Toch hield ik mijn hoofd koel, dat was niet moeilijk op een koude  dag en dus ik worstelde 

verder. Aan het begin van de derde ronde merkte ik dat de kloof tussen mij en de achtervolgers was 

toegenomen, en dat gaf me morele steun en hielp me de pijn vergeten de pijn die ik had in rug 

linksonder. Tot mijn verbazing haalde ik Ard in en maande hem aan te haken, maar hij kon niet en 

schreeuwde naar me door te gaan voor het en de koploper te pakken.  

 

In de slotronde deden alleen mijn benen nog pijn en bleef ik in mijn hoofd maar hameren je moet 

eerste worden en als het echt niet lukt in ieder geval tweede te verdedigen. Uiteindelijk besefte ik dat 

ik niet kon winnen, maar dat ik tweede ging worden. Dat was fantastisch gezien mijn problemen. Dus 

na de finish zag ik Ard derde worden, dat een indrukwekkende prestatie op zich was omdat hij net 

terug was van een zakenreis in China en uiteraard niet in 100% topvorm was. Cees, onze vriend 

kwam binnen als winnaar van de mannen 60 jaar en ouder categorie. Dat was de kers op de taart!  

  

Later kwam ik weer met beide benen op de grond. De pijn linksonder kwam terug en was ook 

overgewaaid naar mijn linker ribbenkast en jongens, dat deed pijn! Toen Cees, Ard en ik gingen 

uitlopen kon ik nauwelijks mee, want ik kon nauwelijks ademen, het voelde alsof ik een ronde met 

Mike Tyson had gebokst, het was gewoon ondraaglijk. Een bevestiging voor mij dat ik ribben had 

gekneusd was toen we terug naar huis reden en elke keer wanneer we een bocht namen mijn ribben 

me herinnerden dat ik slechts een sterfelijke was. Maar goed al met al was de dag dus geslaagd, ik 

werd tweede achter een goede loper, kan nu relaxen met mijn vrienden en nu heb een verhaal over 

wat een bikkel ik ben, lol!  

 

 

 

  



 

08.12.2012 - 2e Kruis Ijsseldelta - Emmeloord - 9 km  

1) 31.23 sec Erik Driesen  

2) 31.58 sec Shayne Rookhuyzen  

3) 32.14 sec Ard Vlooswijk  

4) 32.31 sec Manfred Malcorps  

5) 32.32 sec Peter Gnodde  

 

  

* Cees Weeda won bij de M60 categorie over een afstand van 6500meters in een tijd van 25.24 sec. 
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Ledenmutaties 

Nieuwe leden; Bas Mekking (foto rechts 4e bij NK 

3000m indoor), Norbert Lohschelder, Alfons Bronsink, 

Sandria Belt, Donna van Hove, Hans Evers, Klaas 

Nekeman, Frits Stevens, Petra Koster, Sjaak Scholten, 

Astrid Coesel, Sabine Hustings, Monique Dijkhuizen, 

Marinus de Vos, Jose Kamstra, Frank Rietveld, Rowene 

Belt, Marieke Langereis, Chantal Wassink, Jacqueline 

Wolda, Anouk Rook, Jolanda Bretveld, Inge Bokelman, 

Emy Mulder van Lier, Sylvia Linders.  

Bedankjes; Patrick Rouwenhorst, Petra Spijkerman, 

Wilma Koopman, Steef van Alphen, Marleen de Haan, 

Ben Berenschot, Fransje Dekker, Diana van der Veer- 

Frinking, Rita Possemis, Elisabeth Hoekstra- Veenstra, 

Robert Hoekstra. 

Foto onderaan; Kersvers lid Marinus de Vos is de winnaar 

van een plasma TV bij de 1
e
 editie van de Asselse Mijl 

door mee te lopen als Elvis Presley. Zoek 10 verschillen.  
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Kennismakingsestafette; Dik Musch 
 
Waarom ben je bij AV Veluwe gaan hardlopen en wat spreekt je 
vooral aan bij AV Veluwe? 
Diverse pogingen om na 30jaar stilstand het hardlopen weer op te 
pakken mislukten allemaal. Deels omdat ik een stok achter de deur 
miste en deels omdat ik te fanatiek begon waardoor ik na 2-3 
trainingen steeds weer last van mijn gewrichten kreeg (dit mede als 
gevolg van een lichte vorm van Artrose).  Mijn huis- en bedrijfsarts 
raadden mij aan bij een beginnersgroepje achteraan te sluiten 
zodat ik gedwongen werd rustig aan te doen. Niks voor mij dacht 
ik… Maar na een tijdje toch eens op internet naar een 
beginnerscursus gezocht. De keuze was snel gemaakt: AV Veluwe, 
omdat de club alleen aan hardlopen deed en omdat de website vol 
met enthousiaste verhalen stond.  
 
De eerste keren bij de beginnersgroep achteraan mee gesjokt.  Een 
leuke groep en fijne trainers (Berry en Claudia), maar het ging wel 
heel erg rustig van start… Na een paar trainingen merkte ik het 
verschil: ik kon weer hardlopen zonder pijn aan de gewrichten. Aan 
het einde van de beginners cursus stond ik met 3 trainers als enige 
van de groep bij de besneeuwde baan om af te kunnen lopen. 
Geen aflopen had iedereen gedacht. Toch maar samen met de 3 
trainers een rondje Apeldoorn gedaan. Zonder problemen bijna een 
uur lang, op toen nog hoog tempo gelopen. Geen certificaat, wel 
genoten. Het echte aflopen later was natuurlijk geen probleem 
meer.  
 
Nu, 2jaar verder, loop ik 3 keer per week met verschillende groepen en telkens weer is het genieten, 
hoe zwaar het soms ook is. Genieten van het lopen, maar daarbij ook van het gemoedelijke binnen 
AVV en de betrokkenheid en het enthousiasme van lopers, organisatie en trainers. One big family! 
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Wat doe je in het dagelijks leven? 
Buiten hardlopen heb ik in het dagelijks 
leven een afwisselende baan bij 
Yokogawa in Amersfoort. Yokogawa 
maakt o.a. besturing- en beveiliging-
systemen voor de olie en gas industrie. 
20 jaar geleden, toen nog in Apeldoorn 
ben ik daar als R&D-er begonnen. Leuk, 
elektronica ontwerp, beetje software, 
veel puzzel en denkwerk, testen en fout 
zoeken.  
 
Na verloop van tijd meer de 
ondersteunende kant uit gerold. Trouble 
shooten en klanten en collegae helpen 
wanneer zij er niet meer uitkomen. Vaak 
moest ik hiervoor onverwachte reisjes 
maken naar verafgelegen boor- en 
productie-platformen.  Het is mooi werk 
veelal kan ik de problemen oplossen en 
een klant tevreden achterlaten. Nu reis ik 
wat minder en ondersteun wat meer op 
afstand. Gelukkig want ik heb zo meer 
tijd voor het thuisfront en om aan het 
verenigingsleven mee te doen. 

  
Wat is je beste sportprestatie en wat 
is je doel? 
Mijn beste sportprestatie is de 7heuvelen 
loop afgelopen jaar. De omgeving kende 
ik al omdat we daar gewoond en gewerkt 
hebben. Het was de tweede 7heuvelen 
die ik liep dus kende ik de route ook.  
 
Elke 5 km zou ik iets versnellen. Van de 
eerste keer wist ik dat ik bij de klimmetjes gemiddeld 0,5km/uur aan snelheid in moest leveren. Dat 
zou ik ook deze keer proberen maar tijdens de afdaling wilde ik er weer dat weer ruim compenseren. 
Dit bleek allemaal te werken. 5km - 22:11, 10km - 44:05 finish - 1:05:52. Dik tevreden! 
 
Natuurlijk heb ik als doel zo lang mogelijk te willen blijven hardlopen, maar het hoofddoel is genieten.   

 
Wat voor hobby’s heb je naast het hardlopen? 
Naast hardlopen ben ik graag aan’t  klussen thuis of bij een van de 3 dochters. Na bijna 20jaar 
Scouting ga ik daar eind van dit jaar mee stoppen. Hopelijk geeft me dat wat meer tijd voor o.a. de 
bestuurs taken in de hardloop4daagse.  

 
Vraag van Claudia de Wied; zou jij wel eens een marathon willen lopen? Zo ja, wanneer? 
Claudia heeft me vooraf gevraagd of ik aan deze estafette mee wilde doen. De vraag die ze me wilde 
stellen wist ze ook al. Toen ik een tijdje later de Spurt kreeg zag ik een heel andere vraag… een vraag 
die ik eigenlijk nooit of anders niet duidelijk beantwoord. Heel tactisch, nu kan (en wil) ik er niet meer 
omheen: Ja, dat wil ik zeker en ben ook van plan dit najaar mijn eerste echte marathon te lopen. 
Welke heb ik nog niet besloten.   

 
Claudia bedankt, mijn ‘rondje’ zit erop en geef graag het stokje door aan jong AV Veluwe talent: 
Tim van den Brink. 

Mijn vraag aan Tim: Wat zijn je toekomst plannen op hardloop gebied, korte of lange afstanden, 
beide misschien? En wat zijn de tijden die je in gedachten hebt? 
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De Marathon, komische hardloopfilm 

Vier dikke, lelijke kerels in een vieze, aftandse Rotterdamse garage. Dat is de setting van De 
Marathon, een film van Diederick Koopal. De sfeer die in de film wordt geschetst is van 
hilarische herkenbaarheid, en wordt bereikt door realistische, zeer gedetailleerde sets, goede 
kapsels en outfits, grappige dialogen en indrukwekkend acteerwerk. 

Als drie collega’s van de garage er achter komen dat eigenaar Gerard (Stefan de Walle) de schulden 
van het bedrijf enorm heeft laten oplopen, beseffen ze dat niet alleen de toekomst van de garage 
onzeker is, maar ook hun banen op de tocht staan. Door collega Yoessoef (Mimoen Oaïssa), een 
Egyptenaar met een klompvoet, door de andere vier ook wel ‘de kameel’ genoemd, komen de 
mannen op het ambitieuze idee de marathon van Rotterdam te gaan lopen. 

Met de sponsorgelden hopen ze de toekomst van de garage veilig te stellen.  

 

Bij De Wereld draait door kwamen de acteurs een verkooppraatje houden. Er werd een scene 
getoond waarbij Martin van Waardenberg onderweg tijdens de marathon van Rotterdam een bitterbal 
aanpakte en opat. De scene moest een keer of 20 over. Toen de scene eindelijk gelukt was sprak hij; 
zo, nu ga ik even een 
enorme kroket maken. 

Dat de film succesvol was 
bewijst de gouden film, een 
prijs die je krijgt bij 100.000 
bezoekers, iets dat al na 10 
dagen bereikt was na de 
première op 18 oktober. 

Nu te koop bij Mediamarkt   

Voor € 12,99 
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Botpuntje  Jan Hollak 

Een ieder die dit leest heeft wel iets met hardlopen en 

wat is er nu mooier dan lekker pijnvrij door de bossen 

te rennen of met een groepje andere hardlopers een 

duurloopje te doen of versnellingen te trainen.  

Vervolgens schrijf je jezelf in voor een wedstrijd om je 

zelf eens echt te testen en dat smaakt naar meer en zo 

ga je elke keer een stapje verder. 

Maar dan opeens begint  zich een pijntje te openbaren 

wat je vervolgens naar de achtergrond drukt en wilt 

negeren wat een pijntje komt nooit goed uit. De stille 

hoop is dat de klachten vanzelf weer wegtrekken maar 

helaas dat gebeurt in veel gevallen niet en heel 

langzaam nemen de klachten toe. Tegen beter weten 

in blijf je doorlopen want stoppen is geen optie tot het 

moment dat het lichaam dan zelf ingrijpt en op de rem 

trapt. 

Dat laatste is mij in Mei 2012 overkomen na zeker een 

jaar de klachten van mijn linker hiel te hebben 

genegeerd kwam het moment dat het echt niet langer 

kon. Al een jaar waren de klachten aan mijn linker hiel 

aanwezig maar ik kon toch zo maar niet stoppen om 

rust te nemen immers ik trainde 6 keer in de week en 

het ging net zo lekker en dat wilde ik graag zo houden. 

Stoppen betekend immers achteruitgang.  

Medio mei 2012 liep ik mijn laatste wedstrijd. Samen 

met loopmaat Cees Kraayeveld ging ik naar 

Emmeloord om daar deel te  nemen aan het NK 10 

kilometer op de baan. 2 Weken na deze wedstrijd 

greep het lichaam in en trapte op de rem, ik stond  

geparkeerd. Dan begint de zoektocht naar de oorzaak 

van de klachten.  

Via de manueeltherapeut kwam ik bij de fysiotherapeut 

terecht en shockwave zou de oplossing zijn. Na 7 

behandelingen zijn we er op mijn verzoek maar mee 

gestopt want ik had er geen goed gevoel bij waar de 

fysiotherapeut duidelijk anders over dacht. Volgens de 

fysiotherapeut zouden de klachten afgenomen  dankzij zijn behandeling maar mijn mening was dat de 

afname van de klachten een gevolg was van het niet meer hardlopen. Een rondje van 5 kilometer 

hardlopen bevestigde mijn mening en ik was weer terug bij af. 

Via de sportarts van Papendal kwam ik bij een (sport)orthopeed terecht in het Rijnstate ziekenhuis en 

uit de daar gemaakte foto bleek dat er een botpuntje op mijn hielbeen zat . Dat botpuntje drukte tegen 

de achillespees wat vervolgens een slijmbeursontsteking veroorzaakte.  

De oplossing was simpel, middels een kijkoperatie zou de slijmbeursontsteking worden weggezogen 

en het botpuntje worden weggeslepen. Volgens de orthopeed zou ik 2 weken na de operatie weer 

voorzichtig kunnen gaan hardlopen. Na enkele weken vond de operatie plaats en alles bleek 
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voorspoedig te zijn verlopen. Na 2,5 week een controle en daar bleek dat hij toch iets meer heeft 

weggeslepen dan alleen een botpuntje. Het was een stuk bot geworden van 2 bij 1 centimeter . 

 

 

 

 

Inderdaad kon ik 2,5 week na de operatie de hardloopschoenen, die 7 maanden in de kast hebben 

gestaan, weer aantrekken. Rustig aan beginnen en lopen op pijnindicatie en volgens de orthopeed 

kon ik niets kapot lopen. Dan merk je hoeveel je hebt moeten inleveren in die 7 maanden ondanks het 

fietsen (MTB) wat ik zoveel mogelijk heb gedaan. De benen voelde tijdens het lopen loodzwaar en ik 

had het gevoel als of ik motorische gestoord was zo liep ik na mijn beleving te waggelen.  

Nu ben ik al weer 6 weken aan het lopen en heb in die 6 weken 23 keer de loopschoenen mogen 

aantrekken. Ben rustig begonnen met 2 kilometer en vandaag heb ik voor het eerst weer met mijn 

loopmaatjes mee gelopen en stond de teller bij thuiskomst op 12 kilometer. Er van uit gaande dat de 

reactie van mijn hiel op deze trainingen zullen afnemen zal er over enkele weken weer voorzichtig aan 

de snelheid gewerkt moeten gaan worden.   

Nu maar hopen dat ik voorlopig mijn portie wat blessureleed betreft heb gehad.     

    



 

 

 

Op de cover onze "Golden Boy" Tonnie 
Stouten met zijn "Veluwe chickies" 
 
Vanaf de opening van Omnisport in Apeldoorn nu zo'n 
3 jaar geleden heeft Tonnie elk jaar de NK 3000 meter 
indoor gelopen. De eerste keer in 2011 won hij al gelijk 
de gouden medaille. Zijn tijd was toen 9.16.  Vorig jaar 
2012 liep hij zijn beste tijd op deze afstand in 9.06 maar 
viel hiermee buiten de prijzen. Hij behaalde de houten 
plak :-) Dit jaar op 10 februari veroverde Tonnie  na een 
spannende strijd weer Goud! in een tijd van 9.12. Ook 
in andere wedstrijden lang of kort op de weg of op de 
baan stelt onze Clubkampioen ons niet teleur. Hij zet 
zich ook voor onze club in, zo was hij 10 jaar geleden 
medeorganisator bij het oprichten van de Hardloop-
4daagse en zat hij jaren- 
lang in de wedstrijdcom- 
missie. Tegenwoordig is  
hij trainer van zowel de  
snelste als de langzaam- 
ste groep van Veluwe. 
Kortom wederom een lid  
om trots op te zijn! 

 

Nelleke 
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Elfstedentocht     1976                                                                         Ep Winterman        

De kenners zullen nu de wenkbrauwen fronsen.  In 1976 was er helemaal geen Elfstedentocht. 

Het Bolswards Nieuwsblad schreef echter op 10 maart 1976:  “ Deze maand toch nog een 

Elfstedentocht”. Het artikel vermeldt dat de atletiekvereniging “VELUWE” voor een primeurtje in de 

atletiekwereld zal zorgen. Op 19 en 20 maart zal de club  met 26 leden ,waaronder 2 dames, van start  

gaan voor een mammoetestafette langs de 11 Friese steden.  

Het geval is dat een jaar eerder onze secretaris, zoals zo vaak in die jaren, het idee had gekregen om 

AV Veluwe weer eens in de schijnwerper te zetten door het bestuur voor te stellen voor de eerste keer 

in Nederland de elfsteden van Friesland eens hardlopend aan te doen. De bedoeling is dat in 

estafettevorm  te doen  

Het bestuur ,zoals altijd enthousiast over nieuwe ideeën,  stelt een commissie aan om de organisatie 

hiervan aan te pakken. De commissie , waar ik ook deel van uit mag maken, komt op 29 november  

1975 ’s avonds bij elkaar. Aan het eind van de avond ligt het plan de campagne op tafel en worden de 

taken verdeeld. Het geheel wordt voortvarend aangepakt want de volgende vergadering wordt voor 

drie weken later vastgesteld. Het plan bestaat in grote lijnen uit: 

Vaststelling datum en startplaats,routeverkenning door inschakeling van de Friese Elfsteden 

Rijwieltocht. Regelen van touringcar en busjes. Inschakelen van de media. Vaststellen van de 

wisselplaatsen. Voeding onderweg .Aanschrijven van sponsors. 



28 

 

Aan alle 40 leden wordt dit 

plan gestuurd vergezeld van 

een inschrijfformulier. 

Het bestuur van de Elfsteden 

Rijwieltocht is enthousiast 

over het initiatief en zegt hun 

medewerking toe. Ze gaan 

ons helpen met de 

routeverkenning en het 

begeleiden tijdens de 

estafette. Mede door hun 

medewerking is het voor ons 

gemakkelijker cafe’s  en 

andere gelegenheden zover 

te krijgen om ons te helpen 

als tijdelijk onderkomen, 

massagemogelijkheid  en 

wisselplaats. Een cafe in Marssum blijkt zelfs bereid ’s 

nachts een medewerker op te roepen en de  keuken 

open te houden. 

Sponsoring wordt gevonden in het beschikbaarstelling 

van wisselbusjes, een touringcar tegen gereduceerde 

prijs en hier en daar een geldelijke bijdrage van 

Apeldoornse bedrijven. Daarnaast betalen alle lopers 50 

gulden inschrijfgeld. 

De Apeldoornse courant is bereid een verslaggever mee 

te sturen. De “clubmasseur” van AV Veluwe Harm “Pa” 

Weij (foto rechts)  ziet het ook helemaal zitten en wil met 

tafel en al mee. 

Een bijzondere actie is de verkoop van Friese koeken.  

De WK koek fabriek in St. Johannesga stelt een deel van 

de verkoopprijs beschikbaar als sponsorgeld. De bedoeling is hiermee 2000 gulden op te halen.   Alle 

leden van de club gaan enthousiast Apeldoorn in om deze  koeken te verkopen. Tot drie keer toe 

wordt een bestelling van 1000 koeken geplaatst en alles wordt verkocht. De organisatie verloopt zo 

goed dat op 19 maart ’s avonds een bijna volle touringcar vertrekt richting Bolsward.  

Om 19.00 uur wordt vanaf het Plein 1455 onder de klanken van het plaatselijk draaiorgel  het 

startschot gegeven  door de locoburgemeester voor de eerste hardloopelfstedentocht.  Per 

estafetteteam zal ongeveer 14 a 15 km worden gelopen. 

De route volgt de jaarlijkse fietstourtocht op Hemelvaartsdag: Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum, 

Leeuwarden, Bolsward, Sneek, Sloten, IJlst, Staveren, Hindelopen, Workum ,Bolsward.  

Tot aan de stadrand lopen we met z’n allen. Het is dan inmiddels donker geworden. 

 Peter van Savooijen en ik gaan als eerste team van start tot in Kimswerd en worden dan afgewisseld. 

In het plaatselijk cafe ,waar het lange zwaard van Grote Pier aan de wand hangt kunnen we ons 

opfrissen onder de verbaasde ogen van een paar barzitters om daarna door het wisselbusje verder 

meegenomen te worden. Ieder team wordt voor en achter begeleid door leden van 
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Rijwielelfstedento

cht. Peter en ik 

moeten wachten 

tot het weer licht 

is om weer aan 

de bak te mogen 

,want de 

afspraak is dat 

ieder team  een 

keer in donker en 

een keer bij licht 

loopt. Als 

extraatje mag ik  ‘ 

s nacht nog een 

keer met de Els 

en Gerrie 

meelopen naar 

Dokkum. Het 

vriest en het is 

ontzettend donker in het Friese noorden. Onze wisselplaats is nu een stampvol cafe langs het water. 

De dames wordt daar een warm bad aangeboden,.Voor mij rest slechts een droge kledingwissel. Met 

de wisselbusjes worden de teams naar de grote bus gebracht, waar  gegeten en gedronken kan 

worden. Als ik voor het eerst de bus instap zie ik rechts voorin de oude voorzitter van de fietsclub. Hij 

is de navigator die bij elke zijweg of -straat allen de woorden links of recht richting chauffeur mompelt. 

De gehele weg  heb ik hem verder niets horen zeggen .Ook in het stikkedonker weet hij precies waar 

we zijn. Vroeg in de ochtend in de buurt van Oudemirdum speelt bij een van de jongens een oude 

blessure op. Hij moet stoppen hetgeen betekent dat het volgende koppel, waarin Elbert, eerder van 

start moet gaan en zo extra kilometers moet maken. Het vriest nog behoorlijk het en het ijs hangt aan 

hoofdhaar en baarden. Het is net echt. 

Na ongeveer 17 uur , een half uur eerder dan gepland, 

kan iedereen uit de bus komen om als  gehele groep 

Bolsward binnen te lopen.  Ruim 224 kilometer zijn dan 

afgelegd. In de grote doucheruimte van het zwembad 

waar we gezamenlijk douchen  hebben we nogal wat 

bekijks. 

In het”Wapen van Wonseradeel” wordt ’s avonds door 

het bestuur van Veluwe een diner voor alle lopers en 

helpers aangeboden. 

De tafelspeech van de loco burgemeester begint met de 

woorden: “Dames en heren van AV Veluwe, U hebt heeft 

geschiedenis geschreven en een nieuwe loot aan de 

elfstedenboom toegevoegd. Aan alle deelnemers wordt 

door de secretaris een speciaal gegraveerde medaille ,in 

de vorm van een kruis, uitgereikt ter herinnering aan 

deze tocht. Van het oorspronkelijk idee er een jaarlijks 

terugkerend Veluwe evenement te maken is niets meer 

gekomen.                                                                           
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Ons bereikte het trieste bericht 
dat onze sympathieke en sportieve atleet 

  
                   MARTIN  van FELIUS  
 
op 5 februari 2013 op 47 jarige leeftijd veel te vroeg is 
overleden. 
 
Hij heeft zijn laatste zware wedstrijd gelopen. 
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke 
tijd. 

 

Bestuur  
en leden     
AV VELUWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1990 verscheen Martin op het hardlooptoneel als lid 
van Kobus Sport. Met nummer 1082 staat hij op 
onderstaande foto. 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 27-3-2013 

 
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AV Veluwe 

 

Woensdag 27 maart 2013 

Aanvang 20.30 uur in het clubhuis van CSV Apeldoorn 

 

1.Opening en vaststelling agenda 

2.Mededelingen en ingekomen stukken 

3.Notulen ALV van 28-3-2012 

4.Financieel jaarverslag, begroting en rapportage kascommissie 

5.Jaarverslag secretaris 

6.Jaarverslag wedstrijdcommissie 

7.Terugblik oude jaar en vooruitblik nieuwe jaar 

8.Jaarplan 2013 

9.Bestuurswisseling 

    Marianne van der Veen is aftredend en herkiesbaar als penningmeester 

    Erik Geerdes (zie foto hieronder) is aftredend en herkiesbaar als trainingscoördinator 

10.Vertrouwenscontactpersoon aanstellen 

11. Rondvraag

 
12.Sluiting 

 

De financiële stukken zijn vanaf 2 weken voor de vergadering op te vragen bij onze penningmeester 

via penningmeester@avveluwe.nl. 

 

Komt allen naar onze Algemene Leden Vergadering 

 

mailto:penningmeester@avveluwe.nl
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NK indoor masters 

Een thuiswedstrijd was het voor de 

Veluwe atleten die deelnamen aan 

het NK indoor voor masters. 

Het is elk jaar weer jammer om te 

zien hoe weinig deelnemers er in de 

diverse klasse zijn.  

Wanneer een groepje 

lopers/loopsters van dezelfde leeftijd 

zich opgeven worden de klasse niet 

samengevoegd en lonkt een heuse 

medaille voor een NK voor menig 

Veluwe lid.  

Kwaliteit boven kwantiteit zullen we 

maar denken. En kwaliteit werd er 

geleverd door onze jongens, want de 

meisjes lieten verstek gaan.  

Cees Weeda brons en Tonnie Stouten goud was de oogst op respectievelijk de 1500m M60 (4.57.06) 

en de 3000m M35 (9.12.70). Gratis was het zeker niet. 
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Malletvinger               Rinus Groen 
 
Enkele maanden geleden ben ik het bezit 
van een malletpink. Bij een malletvinger blijft 
het topje van de vinger in een buigstand 
staan. Dit komt door een afscheuring van het 
strekpeesje. Hierdoor kan het topje niet meer 
gestrekt worden door de eigen spieren. 
Alleen met hulp van buitenaf kan de vinger 
worden gestrekt. Ook kan er een klein stukje 
bot afscheuren (een avulsiefractuur), dit is 
alleen zichtbaar op een röntgenfoto.  
  
Na een aantal maanden met een soort 
plastic spalkje rondgelopen te hebben bleek 
het stukje bot weer vastgegroeid en kon ik de 
vinger weer iets buigen, strekken was een groter probleem. Toen de spalk er af mocht had ik verwacht 
een heel dun pinkje te hebben, ik had verwacht dat de spiermassa enorm zou zijn afgenomen door 
het niet bewegen, maar hij was juist een stuk groter dan mijn andere pink.  
 
De chirurg onthulde dat er geen spieren in je vingers zitten maar alleen spieren (zie het plaatje 
onderaan). Google leerde verder dat bij hardlopen het dus slimmer is om je vingers veel te bewegen 
bij kou in plaats van een vuist te maken. De beter doorbloeding geeft meer warmte vanuit de 
onderarm. 
 
Toen ik de proef op de som nam bij ijzige kou viel de praktijk behoorlijk tegen. Logisch natuurlijk, want 
een open hand is een veel groter oppervlakte dat warm moet worden gehouden, dan een compacte 
vuist. 
 
Meer weten? 
http://www.fysiotherapie-enschede.nl/content/ziektenbeelden3upo/Malletvinger.htm 

 



arjen castelein 

38e jaargang nr 1 
Maart 2013  
 
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. 
 
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 
Cees Weeda (waarnemend) 
prpers@avveluwe.nl 
 
Advertenties en  
omslag Spurt 
Nelleke Evers 
nelleke.evers@kpnmail.nl 
 
 
 

Bestuur  
 
Voorzitter  
René van Vliet 
voorzitter@avveluwe.nl 
055 5422932  
 
Secretaris 
Elbert Voogt (waarnemend) 
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 
vacant 
wedstrijden@avveluwe.nl 
 
Materiaalbeheer 
Arjan Kiers 
Ron de Kluizenaar 
 
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 † 
 
 
 
 

  d e   S P U R T 
     Clubblad van atletiekvereniging Veluwe Apeldoorn 
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Fiona Markus 
 

 






