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 Arie van der Ham

Gaat niet om de snelheid, 
maar om het genieten
Ze hebben er lang op moeten wachten, maar de deel-
nemers aan de Halve van Nijkerk konden zaterdag 
eindelijk hun schoenen aantrekken. Wel is het hard-
loopevenement vanwege corona verdeeld over vier 
wedstrijden. Zaterdag gingen de lopers op de 5 en 10 
kilometer van start.

In totaal stonden zaterdag 12 en zondag 13 juni 
300 deelnemers aan de start om de Halve van Nij-
kerk te voltooien. Op beide dagen konden de deel-
nemers zich inschrijven voor de 5 of 10 kilometer 
loop die in het landelijke buitengebied rondom de 

Gelderse stad was 
ingetekend. Er was 
gekozen voor een 
ti jdslot om de lo-
pers na een lange 
windsti lte in een 
soort wedstrijd-
vorm weer aan 
een duurloop te 
laten proeven.

Organisator Eddy 
Wassink hoorde 
na afl oop bijna 
allemaal positi e-
ve geluiden van 
de deelnemers. 
„Sommige vroegen 
zich af waarom we 

ons juist nu in deze bizarre ti jd in allerlei bochten 
hadden gewrongen om dit evenement op de agenda 
te krijgen”, legt hij uit.

Wassink is er helder in. „In het najaar zien we geen 
mogelijkheid om de Halve van Nijkerk in de over-
volle agenda een plek te geven.”

Ons-kent-ons wereldje
Het antwoord van Wassink bereikte ook de 59-ja-
rige Henk Ruitenberg uit Putt en. „Ik vind het fan-
tasti sch dat de organisati e het heeft  aangedurfd om 
dit evenement van start laten gaan. Eindelijk kunnen 
we na een lange sti lte met een hele groep vrienden 
en bekenden sporti ef losgaan. Het is en blijft  ten-
slott e een ons-kent-ons wereldje. Vlak voor de start 
ben ik onder andere Arie van der Ham uit Polsbroek 

tegengekomen. Met hem voltooide ik elf jaar geleden 
de marathon van Athene. Vandaag probeer ik met 
hangen en wurgen te fi nishen.’’
Hangen en wurgen. Dat gold ook voor Henrike van 
Baren. Ze sjokte zich voort en deed meer dan een uur 
over de 10 kilometer. Maar het applaus aan de fi nish 
was er niet minder om. „Het circuit weet inmiddels 
dat ik alti jd als laatste eindig of de langzaamste ti jd 
op de klokken zet”, vertelt de Ermelose direct na het 
passeren van de bevrijdende fi nish. ,,Het gaat niet 
om de snelheid, maar om het genieten.’’

“Mijn referenti e om tempo te houden is 
mijn sporthorloge”
Dat gold ook voor Janick de Graaf. Voor de Spaken-
burgse atlete is deze wedstrijdvorm de eerste die 
ze meemaakt na de Henschotermeer Games die in 
augustus vorig jaar werden gehouden. „Ik heb in de 
tussenti jd uiteraard veel solo gelopen”, zegt de 27-ja-
rige De Graaf. „Via een mobiele applicati e op mijn 
telefoon heb ik rondom mijn woonplaats heel wat ki-
lometers afgelegd om fi t te blijven. Ik richt me de ko-
mende ti jd op de 10 kilometer. Mijn enige referenti e 
om tempo te houden is mijn sporthorloge. Ik probeer 
vandaag een gemiddelde snelheid van 15 kilometer 
per uur aan te houden.”

Wind grote vijand
Ook Han Wolsing had afgelopen zaterdag lang uit-
zicht op een eindti jd. Hij wilde onder de 40 minuten 
blijven. „Laat ik voorop stellen dat de omstandighe-
den top waren om voor de zesde keer aan de Halve 
van Nijkerk te verschijnen”, vertelt de 56-jarige duur-
loper uit de stal van de Amersfoortse atleti ekvereni-
ging Alti s. „Halverwege het parcours was de wind 
echter mijn grote vijand. Ik kon de vaart er niet meer 
inhouden. Ach, de ‘10’ in een ti jd van 40.24 minuten 
is niet eens zo slecht. Het is nog vroeg in het seizoen, 
zullen we maar zeggen.’’
Voorlopig moet Wolsing het naar eigen zeggen van 
dit soort wedstrijden hebben om straks weer aan een 
marathon mee te doen. ,,Door de coronamaatrege-
len moet ik namelijk eerst mijn conditi e goed op ni-
veau krikken. In oktober moet ik er staan. Dan begint 
de Amsterdam Marathon.”

Arjan Klaver
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“De Halve van Nijkerk” was 1 van de eerste evenementen die weer georganiseerd kon worden. In de 
weekenden 12/13 en 19/20 juni konden ruim 400 lopers van start gaan op de 5, 10 of 21.1 km. Met een 
beperkt aantal lopers per ti jdslot kon het afstand houden gegarandeerd worden. In het Algemeen Dagblad 
stond een mooi verslag van Arjan Klaver, waarin Arie van der Ham werd vernoemd en hij ook in avVN tenue 
op de foto stond.

Bertus van Kommer maakte ons att ent op dit verslag, hartelijk dank daarvoor.

redacti e

De Halve van Nijkerk Baannieuws 2021 
Vanaf juni is het baanseizoen weer begonnen. Van de 
atleten vanaf 60 jaar worden de resultaten nauwkeurig 
genoteerd en kunt u in de eerste nummers van 2022 
weer ranglijsten verwachten. Enkele prestati es wil ik 
hierbij al belichten.

Nederlands record discuswerpen
In de eerste plaats de verrichti ngen van avVN lid Jan 
van Hooft . Op 28 juli gooide hij met de discus een 
prachti g nati onaal record. Tijdens een baanwedstrijd 
bij GAC Gemert kwam hij tot een worp van 43,74 
m en dat was 47 cm verder dan het vorige record 

Nico Storre

van Teo Maat. Tevens goed voor een 3e plaats op de 
wereldranglijst 2021 (zie elders in dit blad)
Ook Jan Titulair kwam bij de discus in acti e. In het 
Belgische Beveren kwam hij tot 26.10 m.

Kogelstoten
Ook bij het kogelstoten mooie resultaten voor de 
avVN atleten. Jan van Hooft  noteerde 10.91 m. Jan 
Titulair stoott e naar 9.98 m. Onze Gijs Knoppert kan 
het ook nog niet laten en was met kogel in Steen-
wijk bezig. Gijs kwam tot 4.32 m in de leeft ijdsklasse 
M85.

Nog meer werpnummers
Bij het speerwerpen kwam Jan van Hooft  tot 30.15 
m ti jdens een wedstrijd in St.Niklaas België. Kogel-
slingeren blijkt ook een heel geliefd nummer te-
genwoordig. Jan van Hooft  slingerde de kogel naar 
35.88 m.

In Beveren schreven de Jannen ook in bij het ge-
wichtwerpen. Jan van Hooft  kwam tot 14.29 m en 
Jan Titulair wierp een afstand van 14.04 m.

Werpvijfk amp
Joop van den Brink van Forti us werkte een mooi 
werpvijfk amp af in Dordrecht; Kogelslingeren 14.22 
m, stoten 7.37, discus 16.42 m, speer 13.78 en ge-
wichtwerpen 8.09. Goed voor een puntentotaal van 
2411. Joop  is 89 jaar dus dat is zeer kras. 

En verder
Bij de springnummers  heb ik tot nu toe geen uitsla-
gen van avVN leden kunnen ontdekken.
Bij de loopnummers was het weer Gijs Knoppert, die 
in Steenwijk de 100 m  liep in 32.19 sec. Gijs is 87 
jaar en hij is dus wel een voorbeeld voor de andere 
leden die wel eens op de baan willen lopen. Rob van 
Heerden liep in Edam een 1.000 m in 3.55.48.

Wim Mouwer kwam op 9 juli in Kampen op de 
5.000 m uit. Wim liet 28.20.90 voor zich afdrukken.

Nico Storre

avVN Kilometerteller 2021
Tijdens de jaarvergadering van avVN op zaterdag 26 
juni 2021 jl. is besloten dat in geheel 2021 de virtuele 
wedstrijden blijven meetellen. 

De deelnemers aan de Kilometer-teller zijn daarover 
via een mail geïnformeerd. Inmiddels worden er her 
en der alweer (kleinschalige) hardloopwedstrijden 
georganiseerd en er is goede hoop dat vanaf sep-
tember het aantal evenementen nog gaat toenemen.
Tijdens de jaarvergadering werd overigens ook be-
sloten om, indien het organiseren van wedstrijden in 
2022 nog steeds niet volledig is vrij gegeven om de 
virtuele wedstrijden te handhaven.

Wat betreft  registrati e van de gelopen kilometers van 

deze virtuele wedstrijden is het nog steeds 
belangrijk om het bewijs van inschrijving 
en het bewijs van deelname (via een uitslag, 
Strava, Garminconnect e.d.) in te dienen.

In het avVN nieuws van december zullen we 
de deelnemers informeren over het opsturen 
van het kilometerboekje en de wijze van aanmel-
den voor het komende jaar.

Heeft  u op- of aanmerkingen m.b.t. de kilometerteller 
neem contact op met: 
Toon Verkerk: verkerktoon@gmail.com - 06-50266333

Veel succes met de kilometers!
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